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 O III Simpósio de Ciências Florestais do Espírito Santo (SCIFLOR-ES) foi pro-
movido pelos alunos de graduação em Engenharia Florestal e da Pós-Graduação 
em Ciências Florestais - UFES, do Departamento de Ciências Florestais e da Ma-
deira (DCFM-UFES), nos dias 21 e 24 de setembro de 2021. Com o tema: “Inovação 
tecnológica, o futuro das florestas e os desafios do setor florestal”, este evento 
teve como objetivo abordar diversos temas científicos e profissionais do setor 
promovendo capacitação, formação e atualização dos alunos, pesquisadores e pro-
fissionais de todo Brasil. 
 O evento contou com 650 participantes, dentre eles estudantes, profissio-
nais, empresas, técnicos, professores e órgãos públicos. Em decorrência da pan-
demia da Covid-19, o III SCIFLOR-ES foi realizado em formato on-line, de modo a 
garantir a troca de experiências entre os participantes, apesar da impossibilidade 
de nos reunirmos presencialmente. 
 Mesmo no atual cenário de pandemia, o setor florestal permanece em ex-
pansão, se mostrando um segmento absolutamente vital para a sociedade. Para 
isso, durante esse período, foi necessário que o setor adotasse todas as medidas 
possíveis para reduzir o contágio, ao mesmo tempo em que mantinha o Brasil 
abastecido de todos os produtos derivados de madeira. A inovação e otimização 
de processos é algo fundamental para que isso aconteça, e compartilhar as pes-
quisas e desafios que vem sendo superados foi o que motivou tanto a realização 
do evento quanto a confecção desse livro. 
 O livro “Anais do III Simpósio de Ciências Florestais do Espírito Santo - Ino-
vação tecnológica, o futuro das florestas e os desafios do setor florestal” fornece 
uma base literária para estudantes, professores, pesquisadores e profissionais das 
áreas industriais relacionadas. Dividido em quatro grandes áreas da Engenharia 
Florestal: Geotecnologia e Ecologia Florestal, Manejo de Recursos Naturais, Produ-
tos Florestais e Silvicultura, os capítulos produzidos fornecem um panorama das 
pesquisas, métodos e tecnologias que vem sendo desenvolvidas. 

Os autores

Apresentação
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 A publicação do livro “Anais do III Simpósio de Ciências Florestais do 

Espírito Santo - Inovação tecnológica, o futuro das florestas e os desafios do 

setor florestal” foi possível pelo trabalho de pessoas e instituições que se uni-

ram com o objetivo de discutir e difundir o conhecimento produzido na área 

florestal aos estudantes e profissionais do setor.

 Queremos expressar nossa gratidão aos integrantes da comissão or-

ganizadora pelo comprometimento e dedicação em conduzir e viabilizar a 

terceira edição desse evento.

 Aos autores, pela escrita, revisão dos capítulos e empenho na divulga-

ção científica.

 As empresas e instituições parceiras: Resoluto: Consultoria ambiental, 

Conteúdo Florestal, Florestal Package e Dobra.

 À Universidade Federal do Espírito Santo e em especial ao Departamen-

to de Ciências Florestais e da Madeira pelo apoio e comprometimento dos 

professores e funcionários ao agregar conhecimento e experiência ao even-

to.

 À todos os revisores dos trabalhos científicos, professores, estudantes 

de mestrado, doutorado e pós-doutorado pela dedicação na correção e vali-

dação da qualidade dos trabalhos publicados nesse livro.

 Por fim, agradecemos a todos que de alguma forma contribuíram para 

a realização do III SCIFLOR.

Agradecimentos
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 Este evento tem como objetivo abordar diversos temas científicos e profissionais dos cur-

sos de Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira, Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Florestais, Engenharias e áreas afins promovendo capacitação, formação e atualização 

dos alunos, pesquisadores, escolas de todo Brasil e também profissionais interessados no setor 

florestal. Em decorrência da pandemia da Covid-19, o III SCIFLOR-ES foi realizado de forma on-li-

ne, de modo a proporcionar a troca de experiências entre os participantes do evento, através de 

palestras, minicursos e trabalhos científicos.
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Terça-Feira (21/09/21)
Horário Atividade 

08:30 - 11:30 Minicurso: “Processo seletivo: premissas básicas para CV e entrevistas”

Suzanny Leal (Engenheira Florestal, atuando na Suzano Papel e Celulose 
S. A e fundadora da Seja Líder Carreiras)

11:30 - 13:30 Intervalo

13:30 – 16:30 Minicurso: “Formação do pesquisador e a escrita de artigos científicos de 
alto impacto”

Valtencir Zucolotto (Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais e Do-
cente na Universidade de São Paulo)
André Luiz Missio (Doutor em Engenharia Florestal e Docente na Universi-
dade Federal de Pelotas)

16:30 – 18:00 Intervalo

18:00 – 18:30 Abertura do evento

18:30 – 19:20 Palestra: “Manejo e futuro da Floresta Amazônica”

José Roberto Scolforo (Doutor em Engenharia Florestal e docente Univer-
sidade Federal de Lavras)

19:30 – 20:30 Palestra: “Desafios da mulher no setor florestal”

Patrícia Nazário (Doutora em Ciências de Florestas Tropicais, Cofundadora 
e Diretora Conselheira da Rede Mulher Florestal)

Quarta-Feira (22/09/21)
Horário Atividade 

08:30 – 16:30 Minicurso: “Introdução ao R para análise de dados”

Deivison Venicio Souza (Doutor em Engenharia Florestal e docente na 
Universidade Federal do Pará)

16:30 - 18:30 Intervalo

18:30 – 19:20 Palestra: “Uso de tocos e raízes de plantações florestais para bioenergia”

Saulo Guerra (Doutor em Agronomia, Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho e diretor da Agência UNESP de Inovação - AUIN)

19:30 – 20:30 Palestra: “Futuro das florestas frente as mudanças climáticas”

Carlos Roberto Sanquetta
[Pós doutor em Manejo Florestal e Mudanças Climáticas, docente da Uni-
versidade Federal do Paraná e Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC)]
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Quinta-Feira (23/09/21)
Horário Atividade 

08:00 - 12:00 Minicurso: “Auditoria e certificação ambiental”

Luiz Carlos de Faria
(Doutor em Recursos Florestais e docente na Universidade Federal de São 
Carlos)

12:00 - 13:30 Intervalo

13:30 – 17:30 Minicurso: “Monitoramento Ambiental Florestal: ciclagem biogeoquímica 
dos nutrientes”

Dione Richer Momolli (Mestre em Engenharia Florestal e docente na Uni-
versidade Federal de Lavras)

17:30 – 18:30 Intervalo

18:30 – 19:20 Palestra: “Melhoramento genético de eucalipto: o que é essencial você 
saber para seu negócio florestal?”

Jupiter Muro Abad (Doutor em genética e melhoramento de plantas e 
Chefe de P&D na TOBA PULP LESTARI (TPL) em Sumatra, Indonésia)

19:30 – 20:30 Palestra: “Combinando a rastreabilidade de materiais com impacto so-
cioambiental da cadeia de valor para entregar mais transparência ESG ao 
mercado”

Mateus Bonadiman (Mestre em telecomunicações e Cofundador da eu-
mostro e HDOM ambiental)

Sexta-Feira (24/09/21)
Horário Atividade 

08:30 – 16:30 Minicurso: “Introdução ao Power Bi”

Márcio José de Araújo (Doutor em Agronomia e assistente executivo do 
IPEF)

16:30 - 18:30 Intervalo

18:30 – 19:20 Mesa redonda: “Empreendedorismo após a carreira acadêmica”

Elizabeth Neire (Doutora em Ciência Florestal e Sócia Diretora da Agroflor 
Engenharia e Meio Ambiente)
Bianca Vique (Mestra em Ciência Florestal e Diretora da empresa JB Bio-
tecnologia)
Vinicius Evangelista Silva (Doutor em Sistemas de Produção e socio-pro-
prietário e Engenheiro na Consultec Florestal)

19:30 – 20:30 Palestra: “Uso dos Drones no Manejo dos Recursos Florestais”

Evandro Orfanó Figueiredo (Doutor em Ciência de Florestas Tropicais e 
Manejo Florestal, pesquisador da EMBRAPA e docente da Universidade 
Federal do Acre)
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO À GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA 
FLORESTAL

Marina Passos de Souza
Caroline Carvalho Correia

Patrícia Borges Dias

 A Geotecnologia e a Ecologia Florestal possuem estreita relação, sendo áreas de extre-
ma importância não só para a comunidade científica e acadêmica, mas também para a comuni-
dade leiga. Os estudos dessa área contribuem na dinâmica de fenômenos naturais e auxiliam na 
compreensão das mudanças ambientais, mantendo o foco, mas não as restringindo, no diagnós-
tico de conservação e restauração de remanescentes florestais. 

 As ferramentas disponíveis na Geotecnologia, que unem hardwares, softwares e a expe-
riência do operador, compõem soluções dinâmicas e inovadoras que auxiliam no momento de 
tomada de decisão, muitas vezes necessária em estudos de ecologia básica e de caráter aplicado 
como por exemplo, dinâmicas de ambientes florestais, seus efeitos e padrões. Dessa forma, 
ambas andam lado a lado, tornando a multidisciplinaridade crucial para o avanço das pesquisas 
nas mais diversas formas. 

 Neste sentido, a área temática da Geotecnologia e Ecologia Florestal tem conexão direta 
com o tema do III Simpósio de Ciências Florestais do Espírito Santo: Inovação tecnológica, o 
futuro das florestas e os desafios do setor florestal, tendo em vista que as interações ecológicas 
são a base de um ecossistema florestal e o geoprocessamento permite diversas possibilidades no 
âmbito tecnológico. 

 Os capítulos abordados nessa área somam uma rica coletânea de trabalhos desenvolvi-
dos em diferentes ecossistemas, que representa essa linha de pesquisa. O leitor encontrará estu-
dos que englobam diferentes metodologias, recursos naturais e processos ambientais, buscando 
a compreensão de abordagens e solução de problemas nos mais diversos domínios da vegeta-
ção brasileira. Temáticas como levantamento fitossociológico, caracterização de populações de 
espécies nativas, estimativas de dados e delimitação de área por meio de imagens de satélite, 
podem ser encontradas pelo leitor. Os resultados aqui mostrados podem nortear tomadas de de-
cisões e auxiliar em diagnósticos para os gestores competentes dos órgãos ambientais e demais 
áreas estudadas.
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Capítulo 2

AVALIAÇÃO DA DECOMPOSIÇÃO DA SERAPILHEIRA 
EM FLORESTA TROPICAL SAZONALMENTE SECA 

DOMINADA POR LEGUMINOSAS

C. S. AGOSTIN1; N. M. NEVES1; H. M. DIAS1; R. R. PAULA1

1 Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil.
Autor correspondente (e-mail): clari.scolforo@gmail.com

Resumo: A serapilheira é um bom indicador ecológico, pois auxilia no entendimento da dinâmica dos nutrientes 
e as relações dos microrganismos que compõem o ambiente. Em Florestas Tropicais Sazonalmente Secas, as legu-
minosas são muito importantes devido a capacidade de muitas se associarem com bactérias fixadoras de nitrogênio 
e fornecerem nitrogênio extra para promoção do crescimento das espécies não leguminosas. O objetivo desse 
estudo foi quantificar a massa seca de serapilheira acumulada e foliar produzida ao longo de um ano em um frag-
mento Florestal Tropical Sazonalmente Seco. O estudo foi desenvolvido na Reserva Legal do Polo de Educação 
Ambiental do Instituto Federal do Espírito Santo Ifes – Campus de Alegre (PEAMA), onde foi realizado a coleta 
da serapilheira foliar para obtenção e decomposição nas 6 parcelas (20mx20m) com cinco coletores. Foi utilizado 
o método das bolsas de decomposição para a avaliação da decomposição da serapilheira, instaladas em campo em 
dezembro de 2019. O material foi coletado 30, 60, 90, 150, 210 e 270 dias após sua instalação e após coletado o 
material foi submetido a secagem e pesado em balança analítica de precisão. Após coletar e analisar os materiais, 
percebeu-se pela massa dos materiais que a serapilheira das leguminosas decompôs com maior velocidade em re-
lação ao material das não leguminosas. Era esperado nos meses de julho e setembro, que são mais secos da coleta, 
a deposição da serapilheira apresentasse uma taxa maior em relação as coletas anteriores, já que quando ocorre 
a senescência da maioria das árvores, mas nestes meses as árvores apresentaram abundância foliar, com copas 
volumosas. Não foi possível afirmar a contribuição das leguminosas de nitrogênio extra para as não leguminosas.
Palavras-chave: Serapilheira acumulada; taxa de decomposição; Fabaceae; Floresta Estacional Semidecidual.

ASSESSMENT OF LITTER DECOMPOSITION AND NUTRIENT RELEASE IN A 
LEGUME-DOMINATED SEASONALLY DRY TROPICAL FOREST

Abstract: Litter is a good ecological indicator, as it helps to understand the dynamics of nutrients and the relation-
ships of microorganisms that make up the environment. In Seasonally Dry Tropical Forests, legumes are very im-
portant due to the ability of many to associate with nitrogen-fixing bacteria and provide extra nitrogen to promote 
the growth of non-legume species. With the project, it was possible to quantify the accumulated and leaf litter dry 
mass produced throughout the year, seasonally dry tropical forest fragment. The study was carried out in the Legal 
Reserve of the Environmental Education Pole of the Federal Institute of Espírito Santo Ifes – Campus de Alegre 
(PEAMA), where leaf litter was collected to obtain and decompose in 6 plots (20mx20m) with five collectors. The 
method of decomposition bags was used to assess litter decomposition, installed in the field in December 2019. 
The material was collected 30, 60, 90, 150, 210 and 270 days after its installation and after collection the material 
was submitted drying is weighed on a precision analytical balance. After collecting and analyzing the materials, 
it was noticed by the mass of the materials that the leaf litter decomposed faster than the material of the non-le-
gumes. In the months of July and September, which are the driest months of collection, it was expected that litter 
deposition would present a higher rate compared to previous collections, since when most trees senescence occurs, 
but in these months the trees presented leaf abundance, with voluminous cups. It was not possible to affirm the 
contribution of extra nitrogen legumes to non-legumes.
Keywords: Accumulated litter; decomposition rate; Fabaceae; Seasonal Semideciduous Forest.
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1. INTRODUÇÃO
As principais vias de entrada e saída de matéria orgânica e nutriente no solo são através da 

produção e decomposição do material vegetativo, funcionando como um indicador de qualidade do solo 
e das espécies que compõem o ambiente (EWEL, 1976). A serapilheira é um bom indicador ecológico, 
pois é possível compreender a dinâmica dos nutrientes, sendo o componente mais importante da pro-
dução primária líquida (PPL) em Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS), também conhecidas 
como Florestas Estacionais Semideciduais ou Deciduais, representando mais de 50% da produção pri-
mária (MARTÍNEZ-YRÍZAR, 1995; CAMPO; MERINO, 2016).

A serapilheira pode ser classificada como acumulada e depositada. A acumulada é todo mate-
rial disponível na superfície de uma floresta em uma determina época, já a depositada é o material que 
cai dentro do coletor através do estudo por um determinado número de dias (POGGIANI; SCHUMA-
CHER, 2000). Diferenças entre as quantidades de serapilheira depositadas e as quantidades de serapi-
lheira acumuladas no solo em um ecossistema podem ser usadas para calcular a taxa de renovação ou 
decomposição da serapilheira, também conhecido como índice K (POEWERS, 2009; CAMPO; MERI-
NO, 2016), que pode ser usado para comparar a intensidade dos fluxos de energia (CAMPO; MERINO, 
2016).

A produção e decomposição da serapilheira variam em função das condições ambientais pre-
dominantes nos ecossistemas (FERNANDES et al., 2006). Estudos em FTSS, mostram que maior depo-
sição de serapilheira ocorre no período mais seco do ano, sendo associado senescência de grande parte 
das árvores (GODINHO et al., 2013; MOREIRA, 2014; DELARMELINA, 2015). Diversos fatores 
bióticos e abióticos interferem na deposição e transformação da serapilheira, tais como: luminosidade, 
umidade, temperatura, altitude, precipitação, deciduidade, herbivoria, estágio sucessional e tipo de ve-
getação que formam fragmento vegetal (LEITÃO-FILHO et al., 1993; BRUN et al., 2001; VITAL et al., 
2004; CASTANHO, 2005; FERNANDES et al., 2006;).

Nas FTSS as espécies de leguminosas assumem um importante papel, dada a capacidade de 
muitas se associarem com bactérias fixadoras de nitrogênio e fornecerem nitrogênio extra para promoção 
do crescimento das espécies não leguminosas (BATTERMAN et al., 2013; OLIVEIRA-FILHO,2013). 
Elas estão entre as três famílias mais abundantes na flora tropical e na maioria dos estudos elas são as 
mais abundantes nas FTSS (ARATO et al., 2003; BATTERMAN et al., 2013; SOUZA et al., 2012; VI-
TAL et al., 2004; TAYLOR et al., 2017). Entretanto, pouco é conhecido sobre a contribuição delas para 
o aporte de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, que são tidos como mais limitantes para produção 
primária das florestas tropicais (VITOUSEK, 1988; VITOUSEK, 1991; SASHA et al., 2007; COLLE-
TA, 2010;).

Mudanças sazonais na precipitação, bem como a variabilidade na topografia local e face de 
exposição solar que influenciam na disponibilidade de água, alteram a senescência foliar, a produção 
de serapilheira, as taxas de decomposição da matéria orgânica, bem como os estoques de carbono e de 
nutrientes no solo (CAMPOS; MERINO, 2016). Assim, esse estudo avaliou a decomposição da sera-
pilheira acumulada e da serapilheira foliar em um fragmento secundário de FTSS em um fragmento 
florestal no sul do Estado do Espírito Santo.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo

O estudo foi desenvolvido no fragmento florestal que compõe a Reserva Legal do Polo de 
Educação Ambiental do Instituto Federal do Espírito Santo Ifes – Campus de Alegre (PEAMA), distrito 
de Rive, município de Alegre, região Sul do Estado do Espírito Santo. Suas coordenadas compreendem 
20º44‟05” a 20°45‟51” de latitude Sul e 41º25‟50” a 41°29‟44” de longitude Oeste. 

O fragmento florestal do presente estudo estava, até a década de 70, sendo perturbado por 
atividades antrópicas tradicionais do Sul do Estado do Espírito Santo, como o corte seletivo de madeira 
(área 1), e continha trechos regenerados após cultivo de café (área 2) e pastagem (área 3). Uma separa-
ção espacial desses históricos de perturbação na área do fragmento é apresentada no estudo de Paschoa 
(2016), usando informações levantadas com antigos moradores, antigos funcionários do IFES e por ima-
gens de satélites feitas entre as décadas de 60 e 70. O fragmento vem sendo mantido conservado dado 
a existência da Reserva Florestal do Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica do IFES Campus 
Alegre (PEAMA/IFES).

2.2. Aporte de serapilheira

A serapilheira utilizada neste estudo foi a depositada. A coleta do material e o ensaio de 
decomposição foi realizada nas 6 parcelas (20mx20m) no fragmento PEAMA. Os cinco cole-
tores circulares inseridos em cada parcela foram restaurados e, quando necessário, foi realizado 
a troca. Estes coletores são confeccionados com tubos de PVC e tela de poliéster com malha 
extrafina (<0,5 mm), a fim de evitar perda de folhas das espécies da subfamília Mimosoideae, 
possuem área de 0,196 m² e estão instalados a uma altura de 50 cm do solo. As coletas foram 
realizadas mensalmente e o material foi separado nas frações folhas e miscelâneas (constituí-
da por galhos, casca, material reprodutivo e demais materiais vegetais cuja identificação não 
foi possível). Posteriormente, a fração folhas foi separada entre leguminosas (constituída por 
folhas de espécies da família Fabaceae) e não-leguminosas (constituída por folhas de todas as 
espécies não pertencentes a família Fabaceae).

2.3. Ensaio de decomposição da serapilheira foliar

Para o estudo da decomposição da serapilheira foliar, utilizou-se o método de bolsas de de-
composição proposto por Bocock e Gilbert (1957). Dessa forma, foram confeccionadas 72 bolsas de 
decomposição, com medidas de 20 x 20 cm, instaladas em dezembro de 2019.

O material vegetal foliar que foi utilizado para preenchimento das bolsas de decomposição foi 
obtido da coleta descrita acima. Este material foi submetido a secagem em estufa de circulação de ar a 
65 °C por 72 horas e, após a secagem, foi acondicionado nas bolsas de decomposição, na proporção de 
15 g de material/bolsa. Após o preparo das bolsas de decomposição, estas foram instaladas nas 6 par-
celas. As bolsas foram instaladas sistematicamente sobre o piso florestal no centro de cada parcela na 
proporção de 12 bolsas/parcela, em que 6 bolsas com material de leguminosa e 6 bolsas com material 
de não leguminosa.
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Para determinação da constante de decomposição, as bolsas de decomposição, instaladas nas 
parcelas foram coletadas em 30, 60, 90, 150, 210 e 270 dias após sua instalação, sendo coletadas uma 
bolsa/parcela, totalizando 12 bolsas/período de decomposição. Após a coleta, as bolsas de decomposi-
ção foram transportadas em sacolas plásticas até o Laboratório de Meteorologia e Ecofisiologia Florestal 
do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira/CCAE-UFES, onde passará por um processo de 
limpeza, com o auxílio de pinça e pincel para a retirada de material como raízes, insetos, solo, ou outro 
material não proveniente da fração foliar. Em seguida, o material foi submetido a secagem em estufa de 
circulação de ar regulada a 65 °C, por 72 horas, e posterior pesagem em balança analítica de precisão 
(0,001 g).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a finalização dos procedimentos da serapilheira depositada e análise dos dados, a sera-

pilheira de leguminosas decompôs com maior velocidade comparado ao material de serapilheira de não 
leguminosas, pois os materiais depositados no campo apresentavam a massa de 15g e, posteriormente, 
ao secar o material na estufa e realizar a pesagem, foi possível perceber que o material de leguminosas 
apresentam menor massa (Tabela 1).

Tabela 1 – Massa do material de serapilheira seca, em gramas (g), de todas as parcelas coletadas, 
sendo Leg as leguminosas e N-Leg as não leguminosas.
 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 150 DIAS 210 DIAS 270 DIAS
 Leg N-Leg Leg N-Leg Leg N-Leg Leg N-Leg Leg N-Leg Leg N-Leg
P1 11,827 10,022 9,962 11,567 12,485 12,239 12,869 12,133 12,601 7,823 11,333 -
P5 13,282 12,711 14,087 13,237 13,372 10,825 10,499 9,578 11,708 4,456 10,438 -
P6 13,529 4,290 13,696 14,544 13,446 11,656 11,901 11,328 14,020 12,773 11,401 8,987
P9 12,245 11,991 11,842 9,134 11,255 10,169 4,182 5,947 8,815 2,254 8,915 -
P11 12,175 12,221 10,580 9,703 10,107 8,526 8,091 8,639 4,749 7,450 7,541 1,052
P17 12,640 13,282 11,488 13,543 12,458 12,327 11,609 9,123 14,142 - - 10,347

Analisando os dados apresentados, as coletas feitas com mais tempo após a instalação do ma-
terial em campo, apresentaram uma maior decomposição, sendo que a deposição da serapilheira varia 
conforme as condições ambientais predominantes do local (FERNANDES et al., 2006), que é potencia-
lizada pelas variáveis ambientais que mais se intensificaram no período de coleta ao longo das estações 
do ano. Entretanto, esperava-se que nos meses mais secos das coletas (julho e setembro), a deposição da 
serapilheira apresentasse uma taxa maior em relação as coletas anteriores, pois nesse período é quando 
ocorre a senescência da maioria das árvores. Portanto, foi observado que as árvores em julho apresentam 
abundância foliar, com copas volumosas.  Por isso, após coletar a serapilheira, independente do mês, não 
foi possível observar características marcantes de sua deposição (DELARMELINA, 2015). Essa dife-
rença também se dá aos fatores físicos presentes no ambiente que interferiram nos resultados, como a lu-
minosidade, temperatura, precipitação, umidade e outros fatores (LEITÃO-FILHO et al., 1993; BRUN 
et al., 2001; VITAL et al., 2004; CASTANHO, 2005; FERNANDES et al., 2006). Além disso, algumas 
bolsas de decomposição sofreram perdas na instalação, principalmente de leguminosas devido as folhas 
serem muito pequenas, mas de não leguminosas também houve perdas.
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O solo do fragmento florestal estudado possui baixa fertilidade e a serapilheira pode funcionar 
como um regulador na manutenção do ecossistema, podendo promover uma regulação do pH, maior 
armazenamento de água e nutrientes, podendo contribuir para a melhoria da fertilidade do solo (NEVES, 
2018). A decomposição da serapilheira pode estar relacionada com a diversidade de espécies presente na 
FTSS, pois afeta a qualidade do substrato e interfere no processo de decomposição (GOMES JÚNIOR 
et al., 2019). 

4. CONCLUSÃO
O material de serapilheira das leguminosas tiveram uma deposição mais rápida quando com-

parado ao material de não leguminosas. Sabe-se da importância das leguminosas para o ambiente, pois 
quando estão associadas com bactérias fixadoras de nitrogênio liberam nitrogênio e beneficiam as de-
mais espécies que estão a sua volta. Entretanto, para afirmar se neste estudo houve essa relação, será 
necessária uma avaliação de liberação de nutrientes em outros objetivos de pesquisa.
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Resumo: Abordagens que incluem o uso de sistema de aeronaves remotamente pilotadas (RPAS), que fornecem 
imagens de alta resolução espacial, espectral, temporal estão ganhando popularidade, sendo consideradas mais 
econômicas, em relação ao uso de sensores orbitais, podendo capturar imagens de alta resolução de vários pontos 
de vista. Há várias aplicações de RPAS no contexto florestal, como classificação de espécies de árvores, esti-
mar parâmetros biofísicos e planejamento silvicultural. Dessa forma, esse trabalho teve por objetivo identificar e 
apontar possíveis causas de falhas no desenvolvimento de Eucalyptus urograndis, utilizando imagens obtidas por 
RPAS. A área de estudo, localizada no município de Rondom do Pará, possui 70 hectares, onde foi utilizado para 
o levantamento aéreo um RPAS multirotor, com um sensor RGB. Com o ortomosaico gerado a partir das imagens 
obtidas, foi possível identificar falhas no plantio, assim com a presença de espécies invasoras. Sendo assim, nota-se 
que o uso de RPAS para obtenção de dados florestais, fornecem um alto nível de detalhe, permitindo o emprego de 
técnicas para análises instantâneas e precisas, utilizando indicadores de qualidade para monitoramento de plantio.

Palavras-chave: Florestal; Identificação; Sensoriamento Remoto.

EVALUATION OF A PLANTING OF EUCALYPTUS UROGRANDIS USING RPAS

Abstract: Approaches that include the use of remotely piloted aircraft systems (RPAS), which provide images of 
high spatial, spectral, temporal, gaining being considered more economical, compared to the use of orbital sensors, 
being able to capture high resolution images from various points of view. There are several applications of RPAS 
in the forest context, such as tree species classification, estimating biophysical parameters and silvicultural plan-
ning. Thus, this work aimed to identify and point out possible causes of failures in the development of Eucalyptus 
urograndis, using images for use by RPAS. An imaged area has 70 hectares, where a multirotor RPAS with an 
RGB sensor was used for the aerial survey. With orthomosaic generated from the corrected images, it was possible 
to identify planting failures, as well as the presence of invasive species. Therefore, it should be noted that the use 
of RPAS to obtain forest data provides a high level of detail, allowing the use of techniques for instantaneous and 
accurate analysis, using quality indicators for plant monitoring.

Keywords: Forestry; Identification; Remote sensing.
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1. INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos no sensoriamento remoto têm proporcionado a geração de imagens 

com maior poder de discriminação de alvos na superfície terrestre. Especificamente, no setor florestal, 
que necessitam de monitoramento constante. Imagens de alta resolução espacial e espectral, prove-
nientes de plataformas orbitais convencionais ou levantamentos aéreos são comumente utilizadas para 
estudar variações nas condições de cultivo, florestas e solos (CATUREGLI et al., 2016). No entanto, 
para fins de monitoramento de vegetação altamente dinâmica, os sensores de satélite são frequentemente 
limitados devido a um tempo de revisita desfavorável (BERNI et al., 2009).

Nesse contexto, abordagens que incluem o uso de sistema de aeronaves remotamente pilo-
tadas (Remotely Piloted Aircraft Systems - RPAS), que fornecem imagens de alta resolução espacial, 
espectral, temporal estão ganhando popularidade (FENG et al. 2015; SOTHE et al. 2019). Os RPAS 
são considerados mais econômicos, em relação ao uso de sensores orbitais, e podem capturar imagens 
de alta resolução de vários pontos de vista (GRENZDÖRFFER et al., 2008; MANFREDA et al., 2018). 
Como resultado, essas aeronaves oferecem alta versatilidade durante o processo de aquisição pois há a 
possibilidade de coleta de dados em tempo real, rápida avaliação e mapeamento de recursos na escala 
espaço-temporal definida pelo usuário, além de oferecer uma resolução espacial mais apurada, uma vez 
que operam em uma altitude de voo menor do que as plataformas aéreas convencionais (SOTHE et al., 
2019).

Eugenio et al. (2020), realizaram uma revisão sobre a aplicação de RPAS no contexto florestal, 
destacando sua gama de aplicações, tais como: investigações relacionadas à classificação de espécies 
de árvores (SOTHE et al. 2019; NEVALAINEN et al. 2017); estimar parâmetros biofísicos (ZOU et al. 
2019); planejamento silvicultural (PULITI et al. 2019; IMANGHOLILOO et al. 2019), entre muitas 
outras aplicações viáveis neste cenário.

Dessa forma, esse trabalho teve por objetivo identificar e apontar possíveis causas de falhas 
no desenvolvimento de Eucalyptus urograndis, utilizando imagens obtidas por RPAS. O Eucalyptus 
urograndis é uma espécie híbrida desenvolvida no Brasil por meio do cruzamento do E. grandis x E. 
urophylla.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O plantio de Eucalyptus urograndis, onde foi realizado o estudo, está localizado no municí-

pio de Rondon do Pará, Estado do Pará, Brasil, as margens da rodovia BR 222, entre as coordenadas 
geográficas 04°49’03,38” Sul 48°05’29,39” Oeste. A área plantada possui cerca de 200 hectares, com 
espaçamento de 3x3 metros, oito meses de idade, com altura média de 4 metros e diâmetro médio de 8 
cm, a área escolhida possui 70 hectares (Figura 1).
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Figura 1 – Localização da área de estudo, município de Rondon - Pará.

Para o imageamento da área, utilizou-se um RPAS multirrotor Mavic PRO, da empresa DJI. 
Este veículo é equipado com um sensor RGB (Red, Green, Blue), de 12 Megapixels. O plano de voo 
foi realizado com aplicativo DroneDeploy, onde foram definidos a altura de voo (120 m), com taxa de 
sobreposição lateral de 70% e longitudinal de 70%. O voo durou cerca de 15 minutos e foram obtidas 
237 imagens. As imagens foram processadas no software Photoscan profissional versão (1.4.2), gerando 
como resultado o ortomosaico mosaico da área, com um GSD (Ground Sample Distance) de 3,6 cm/
pixel.

Com a ortofotomosaico, foi realizada a contagem dos indivíduos arbóreos presentes na área, 
por meio de digitalização manual, no aplicativo QGIS®. Para tanto, empregou-se a ferramenta “editor”, 
que permite vetorizar os padrões de uma imagem ou ortofoto. Assim foi possível calcular a quantidade 
de árvores juntamente com suas respectivas falhas. 

Também foi realizada uma vistoria in loco para coletar informações sobre o estado do plantio, 
em relação à fitossanidade e potenciais indicadores que demonstravam falhas, com o objetivo de visua-
lizar possíveis causadores de danos no povoamento como: plantas invasoras, insetos, folhas danificadas 
entre outras situações que foram observadas na área. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise das imagens

A figura 2, apresenta a área total imageada no qual pode-se notar que a grande maioria das 
falhas está aglomerada em sítios específicos do plantio. Lemos et al. (2017), ao identificarem falhas em 
plantios de café no Estado da Bahia, também encontraram falhas aglomeradas em locais específicos. 
Quando verificada a elevada taxa de falhas seja por meio da mortalidade das plantas em determinados 
locais, um especialista deve ir a campo avaliar as condições do solo, presença de possíveis pragas e iden-
tificar outros fatores, e a partir disso elaborar planos e recomendações, como por exemplo, a descom-
pactação, fertilidade e aplicação de insumos, auxiliando dessa forma na tomada de decisões (JORGE e 
INAMUSU, 2014).

Figura 2 – Ortomosaico da área identificando as falhas no plantio.

3.2 Aspectos quantitativos da população

Na Figura 3, observa-se a orientação das linhas de plantio e os pontos referentes à posição de 
cada árvore. Foi contabilizada uma população de 18.975 indivíduos, perfazendo uma densidade de 71 
indivíduos/ha passados 08 meses do plantio das mudas.
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Um fator relevante para este estudo é a situação da cultura levantamento de informações re-

ferentes à mortalidade e homogeneidade de plantio clonal. Estudo realizado por Pontes e Freitas (2015) 

utilizando RPAS observou a sobrevivência e aproveitamento do solo em plantios de Eucalyptus sp., que 

apresentou 6,42% de falha no plantio e 85% de aproveitamento de solo, ou seja, 15% do solo sem planta, 

para um mesmo talhão. Araújo et al. (2006) avaliaram a viabilidade de imagens áreas para levantamento 

das falhas de plantios. A análise para plantios com 6 meses em uma amostra de 1.969 árvores obteve mor-

talidade de 16,5%. Esse valor alto de mortalidade é explicado pelos autores como plantas invasoras, fator 

esse também observado no levantamento fotográfico realizado na presente pesquisa. Analisando a Figura 

4, pode-se perceber a presença de plantas indesejadas, o que deve influenciar diretamente o crescimento 

das árvores do plantio. Cantareli (2002) diz, em suas pesquisas, que a intensidade da competição varia 

com a espécie usada e com a idade. As árvores de Eucalyptus são mais suscetíveis a esse ataque, princi-

palmente em seu primeiro ano, prejudicando assim o seu desenvolvimento.

Figura 3 – Representação vetorial formada pelos pontos indicadores de cada árvore contabilizada.
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Figura 4 – Competição de plantas entre as linhas do plantio.

Para que um cultivo tenha um bom desempenho, é necessária a realização de tratos silvicul-
turais, como a limpeza da área para ajudar no controle e manutenção do plantio. De acordo com Torres 
(2012), o plantio florestal com tolerância de plantas invasoras tem o crescimento reduzido ou até mesmo 
a perda total se comparado a outros que não estão sofrendo a competição.

4. CONCLUSÃO
A avaliação realizada no plantio indicou falhas espacialmente marcadas no desenvolvimento 

das árvores, as quais estão provavelmente associadas à competição do Eucaliptus com outras espécies 
e ao acometimento da cultura por doenças e pragas, podendo ainda haver a influência de fatores menos 
evidentes, a exemplo da fertilidade do solo.

Sendo assim, nota-se que o uso de RPAS para obtenção de dados florestais, fornecem um alto 
nível de detalhe, permitindo o emprego de técnicas para análises instantâneas e precisas, utilizando indi-
cadores de qualidade para monitoramento de plantio. Com isto, é possível obter resultados importantes 
para a deliberação de planos em casos em que a produtividade possa estar comprometida, reduzindo 
eventuais problemas de rentabilidade.
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Resumo: Os traços funcionais das espécies arbórea em Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS), ainda são 
escassos em virtude da falta de estudos para adquirir maior compreensão da dinâmica do ecossistema. Identificar 
os nichos, os mecanismos de sobrevivência, recrutamento, mortalidade, coexistência bem como seu crescimento 
dos diferentes grupos de espécies é crucial para desenvolver estratégia de gestão e conservação de FTSS e entender 
como as espécies podem agir as mudanças climáticas. Neste contexto, objetivo deste trabalho foi obter melhor 
compreensão do desempenho de grupos funcionais em FTSS. Para isso foi avaliado a estrutura de um fragmento 
secundário de FTSS, em duas ocasiões a fim de avaliar a dinâmica da dominância, abundância, mortalidade e re-
crutamento no desempenho demográfico dos grupos de leguminosas e não leguminosas. O trabalho foi realizado 
fragmento secundário de FTSS situado em Alegre-ES. Foram realizados dois inventários (11 parcelas) nos anos 
2013 e 2019 que apresentam diferenças na taxa de precipitação anual. Foram medidos o DAP (Diâmetro Altura do 
Peito) em todos os indivíduos igual/maior 5cm de DAP. Foi observado que o grupo de leguminosas são abundantes 
no ecossistema, entretanto as pequenas árvores são representadas pelo grupo de não leguminosas, em que sugere 
que o ecossistema pode sofrer mudança na estrutura florestal, uma vez que as pequenas arvores substituem as 
grandes arvores. A taxa de mortalidade foi maior no grupo de não leguminosa, contudo, seu incremento foi maior 
em relação ao grupo de leguminosas. Em geral, as FTSS precisam de maiores estudos no que tange os traços fun-
cionais das espécies para compreender a dinâmica, funcionamento e fornecer informações uteis para estratégias 
de conservação.
Palavras-chave: Fabaceae, Traço funcional, Sazonalidade e Floresta Atlântica.

PERFORMANCE OF FUNCTIONAL GROUPS IN A SEASONALLY DRY 
SECONDARY FOREST IN THE ATLANTIC FOREST

Abstract: The functional traits of tree species in Seasonally Dry Tropical Forests (FTSS) are still scarce due to 
the lack of studies to gain a better understanding of the ecosystem’s dynamics. Identifying the niches, mechanisms 
of survival, recruitment, mortality, coexistence as well as their growth of different groups of species is crucial to 
develop a strategy for the management and conservation of FTSS and to understand how species can act on cli-
mate change. In this context, the objective of this work was to obtain a better understanding of the performance of 
functional groups in FTSS. For this, the structure of a secondary FTSS fragment was evaluated on two occasions 
in order to assess the dynamics of dominance, abundance, mortality and recruitment in the demographic perfor-
mance of legume and non-legume groups. The work was carried out by a secondary fragment of FTSS located in 
Alegre-ES. Two inventories (11 plots) were carried out in the years 2013 and 2019 that show differences in the 
annual precipitation rate. DBH was measured in all individuals equal to/greater than 5cm in circumference. It was 
observed that the legume group is abundant in the ecosystem, however small trees are represented by the non-le-
gume group, which suggests that the ecosystem may undergo change in the forest structure, since the small trees 
replace the large trees. The mortality rate was higher in the non-legume group, however its increase was greater in 
relation to the legume group. In general, the FTSS need further studies regarding the functional traits of species to 
understand the dynamics, functioning and provide useful information for conservation strategies. 
Keywords: Fabaceae, Functional Trait, Seasonality and Atlantic Forest
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1. INTRODUÇÃO
Aproximadamente 42% das florestas tropicais do globo são classificadas como Florestesta-

cional semidecídua e decídua. Fatores ambientais, sobretudo a sazonalidade da precipitação influencia 
a dinâmica florestal (POOTER et al., 2016) afetando o crescimento das espécies e nas mudanças na 
estrutura e diversidade das espécies na FTSS (MAIA et al., 2019). Entretanto, pouco estudos investigam 
o desempenho demográfico das espécies FTSS mediante a variação do clima (VASCONCELOS et al., 
2012). Portanto, dinâmica florestal de FTSS permanecem imprevisíveis (ARROYO-RODRIGUEZ et 
al., 2017) tal como os traços funcionais que atuam na coexistência das espécies desses ecossistemas 
(MAIA et al., 2020). 

O estudo da dinâmica da estrutura florestal pode ajudar nas previsões de respostas do ecos-
sistema à mudança climática prevista (VASCONCELOS et al., 2012). A medição do diâmetro na altura 
do peito (DAP), área basal, biomassa, densidade, incremento e taxa de mortalidade são ferramentas que 
permite estimar o crescimento da comunidade e compreender o processo de sucessão florestal (VAS-
CONCELOS et al., 2012; MULEDI et al., 2020). Associar as características (biótico e abiótico) do 
ecossistema com tais estimativas é uma alternativa para entender o desempenho das espécies e o meca-
nismo de coexistência das espécies no ecossistema (MULEDI et al., 2020). Estes estudos são de suma 
importância uma vez que permitem amenizar a lacuna de conhecimento do funcionamento florestal 
de formações estacionais semidecíduas (MAIA et al., 2020; MULEDI et al., 2020). Neste contexto, é 
importante ressaltar a importância da família Fabaceae (popularmente leguminosas) em FTSS pela sua 
representatividade por apresentar alta plasticidade em ambientes com condições restritivas. Essa van-
tagem de colonizar ambientes quentes e secos é associada à sua capacidade de fixar nitrogênio (GEI et 
al., 2018) entre outras características como associação com micorrizas, atributos fenotípicos das folhas, 
raízes e sementes que as permitem desenvolver em ambientes secos (LEIGH et al, 2017). Assim, os 
estudos que buscam investigar os traços funcionais das leguminosas em relação aos outros grupos de 
espécies adquirem respostas em relação ao funcionamento dos ecossistemas de florestas naturais ou de 
cultivo mediante os futuros cenários climáticos.

É importante estudar o desempenho dos grupos funcionais em FTSS, em que buscam compre-
ender o crescimento, recrutamento e mortalidade, bem como os traços funcionais dos grupos de espécies 
(leguminosas e não leguminosas). Dessa forma, o objetivo deste trabalho é obter melhor compreensão 
do desempenho de grupos funcionais em FTSS. Para isso foi avaliado a estrutura de um fragmento 
secundário de FTSS, em duas ocasiões a fim de avaliar a dinâmica da dominância, abundância, morta-
lidade e recrutamento no desempenho demográfico dos grupos de leguminosas e não leguminosas. As 
perguntas que norteiam o estudo são: i) Como os grupos funcionais (leguminosas e não leguminosas) se 
apresentam na estrutura e na dinâmica demográfica em nível de comunidade submetidos a sazonalidade 
hídrica? ii) As leguminosas dominam a dinâmica as comunidades submetidas a sazonalidade hídrica? 
Acreditamos que as espécies de leguminosas apresentam grande relevância na dinâmica florestal em 
fragmentos secundários de FTSS submetidos a sazonalidade hídrica.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi desenvolvido no fragmento florestal que compõe a Reserva Legal do 

Polo de Educação Ambiental do Instituto Federal do Espírito Santo Ifes – Campus de Alegre (PEAMA), 
distrito de Rive, município de Alegre, região Sul do Estado do Espírito Santo (FIGURA 1A). A precipi-
tação média anual é de 1233 mm, em que apresenta sazonalidade bem marcada com precipitação abaixo 
de 10 mm nos meses secos (FIGURA 1B) e a temperatura média anual do ar é de 20,4 °C (OLIVEIRA 
et al., 2019). Essas condições climáticas condicionam a ocorrência de formações florestais Tropicais 
Sazonalmente Secas, classificadas como Floresta Estacional Semidecídua (OLIVEIRA et al., 2019). 
O fragmento florestal estava, até a década de 70, sendo perturbado por atividades tradicionais do Sul 
do Estado, como o corte seletivo de madeira (área 1), e continha trechos regenerados após cultivo de 
café (área 2) e pastagem (área 3). Uma separação espacial desses históricos de perturbação na área do 
fragmento é apresentada no estudo de Paschoa et al. (2019), O fragmento vem sendo mantido conser-
vado dado a existência da Reserva Florestal do Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica do IFES 
Campus Alegre (PEAMA/IFES).

Figura 1 – Localização do fragmento secundário de FTSS e as característica médias da precipitação 
e temperatura.
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Legenda: A) Esquema de localização das três áreas com históricos de uso diferentes e as respectivas 
parcelas utilizadas no estudo B) Precipitação média mensal e temperatura média mensal do período 
de 2006 a 2019.

Fitossociologia da vegetação foi investigada por Paschoa et al., (2019) em parcelas permanen-
tes (20m x 20m) instaladas no fragmento no ano de 2013, total de 19 parcelas. Nessas parcelas, espécies 
lenhosas com diâmetro na altura de 1,30 m (DAP) igual ou superior a 5 cm foram mensuradas, com 
indivíduos identificados por plaquetas presas aos fustes. No ano de 2019, todos os indivíduos lenhosos 
presentes em 11 parcelas foram novamente mensurados com igual critério (totalizando 4400 m2 área 
mensurada). As parcelas foram selecionadas pela representatividade da família Fabaceae e de acesso. A 
identificação das novas espécies que atingiram o diâmetro de inclusão de 5 cm foi realizada por com-
paração com as coleções dos Herbários VIES CCA-UFES. O sistema de classificação “Angiosperm 
Phylogeny Group” (APG IV, 2016) foi utilizado. No presente estudo, classificamos indivíduos como 
as grandes árvores igual ou maior a 40 cm de DAP e analisamos o desempenho dos grupos da família 
Fabaceae (leg) e o grupo das outras famílias (n-leg). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As famílias que se destacaram com maior riqueza no fragmento em ambas as medições foram 

Fabaceae, Meliaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, Erythroxylaceae. As espécies do grupo de legumino-
sas representam 36% da abundância no fragmento do estudo. Além disso, as espécies mais dominantes 
do fragmento 50% são do grupo funcional leguminosas (FIGURA 2). Esses valores sugerem a impor-
tância do grupo das leguminosas na composição estrutural deste ecossistema.  As leguminosas apresen-
tam espécies nas quais possuem características morfológicas, genéticas e fisiológicas que as permitem 
dominar os ecossistemas neotropicais (LI et al 2015). Estudos afirmam que as leguminosas são bem-
-sucedidas nesses ambientes, pois possuem traços funcionais adquiridos desde seu surgimento (LI et al 
2015). As leguminosas possuem folhas compostas, nas quais evitam a perda total das folhas, já que são 
perdidos os folíolos. Tal característica permite que as leguminosas tenham maior área foliar e que con-
sigam realizar trocas gasosas mesmo em períodos secos (GEI et al., 2018). Outro aspecto, é que folhas 
pinadas ou bipinadas permitem reduzir a transpiração, dissipar calor e controlar temperatura foliar das 
plantas, atributos que são encontradas em espécies de leguminosas (LEIGH et al, 2017). Esses traços 
podem favorecer o sucesso das leguminosas na colonização de ecossistemas em condições ambientais 
restritas como o início da sucessão e FTSS (LI et al 2015).

Figura 2 – Área seccional acumulada (%) e respectivos números de indivíduos mortos pelas espécies de 
maior dominância no porte arbóreo.

Nota: O eixo x representam as seguintes espécies 1) Pseudopiptadenia contorta, 2) Parapiptadenia 
pterosperma, 3) Apuleia leiocarpa, 4) Trichilia casaretti, 5) Dalbergia nigra, 6) Alseis pickelii, 7) Ery-
throxylum pulchrum, 8) Senegalia sp, 9) Cariniana ianeirensis e 10) Astronium concinnum. Espécies 
seguidas por setas são da família Fabaceae.

As grandes árvores do ecossistema (> 40 cm de DAP) são em maioria leguminosas (Pseudo-



41CAPÍTULO 4 | DESEMPENHO DE GRUPOS FUNCIONAIS EM UMA FLORESTA SECUNDÁRIA SAZONALMENTE 
SECA NA MATA ATLÂNTICA | P1C4

PARTE I - GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

piptadenia contorta, Parapiptadenia pterosperma e Dalbergia nigra) e alguns representantes de outras 
famílias Rubiaceae e Lecythidaceae (Alseis pickelii e Cariniana ianeirensis) (Tabela 1). Essas grandes 
árvores são que provavelmente ocuparam inicialmente o ecossistema e atualmente representam os indi-
víduos dominantes das grandes árvores. O grupo funcional das não leguminosas dominam as pequenas 
árvores com maior abundância no fragmento florestal em que representa 54% dos pequenos indivíduos. 
O ecossistema do estudo pode sofrer mudança no grupo funcional, uma vez que o grupo de não legu-
minosas que representam as pequenas árvores futuramente substituirão as grandes árvores (VILLALO-
BOS et al., 2020). Estudo no estrato da regeneração natural no fragmento também observou que os 
grupos de não leguminosas são abundantes no extrato regenerante (NEVES et al., 2018). O fragmento 
estudado apresenta aproximadamente 50 anos de regeneração natural e sucessão secundária, assim, 
menor dominância de leguminosas nas menores classes diamétricas e na regeneração natural sugere que 
as espécies de leguminosas podem ser substituídas por espécies não leguminosas ao longo da sucessão 
(AGUIRRE‐GUTIÉRREZ et al., 2019; VILLALOBOS et al., 2020).  

Na última coleta foram medidos no total de 953 indivíduos vivos com 18% de indivíduos 
mortos em comparação com a primeira coleta. O grupo de não leguminosa representa 64% do total de 
indivíduos mortos em que podemos sugerir que as leguminosas possuem traços funcionais que possi-
bilita maior sucesso no ecossistema com sazonalidade hídrica. O ecossistema do presente estudo apre-
sentou flutuações na média de precipitação anual, em que no ano da primeira coleta (2013) a média foi 
1862 mm e na segunda coleta foi de 1069 mm (2019). Entre os anos das coletas a média da precipitação 
teve flutuações, nas quais podem ter influenciado na dinâmica das espécies. Assim, presumimos que a 
flutuação hídrica pode ter colaborado com a morte dos indivíduos, uma vez que a taxa de precipitação é 
considerada o principal preditor do incremento, mortalidade e desenvolvimento dos vegetais (ALI et al., 
2019). Assim, podemos sugerir que o grupo de leguminosas apresentam traços funcionais que as tornam 
mais plásticas à sazonalidade hídrica, porém é necessário estudos nas quais identificam a identidade 
funcional desse grupo e permita maior compreensão acerca do papel funcional. 

Tabela 1 – Características gerais dos grupos funcionais dos inventários realizados em 2013 e 2019 
respectivamente no fragmento secundário de Floresta Tropical Sazonalmente Seca em Alegre- ES 
no inventário de 2013 e 2019.
Grupo Desempenho 2013 Desempenho 2019 Nº 

ind
Nº 
morte

Nº 
incrDAP (cm)  Área basal (m2.ha-1) DAP (cm)  Área basal (m2.ha-1)

Grandes Pequena Grandes Pequena Grandes Pequena Grandes Pequena 
Leg 51,2 12,6 2219,6 170,5 59,4 13,0 3230,2 173,4 342 63 46
N-leg 49,7 9,2 2224,4 83,5 61,6 9,2 3185,1 82,0 611 116 113

Legenda: AGB é biomassa acima do solo. DAP é diâmetro altura do peito. AB é área basal. Nºind é 
número de indivíduo total em 2019. N° de morte é número de indivíduos mortos. N° incr é número de 
indivíduos.

Estudos no Brasil em FTSS já destacam a eficiência do uso da água do grupo de leguminosas 
(MAIA et al., 2019; MAIA et al., 2020). Os seguintes autores já observaram que as leguminosas apre-
sentam maior eficiência no uso da água que o grupo de não leguminosas, traço que possibilita o seu 
sucesso em ecossistema de sazonalidade hídrica bem como podemos presumir sua maior plasticidade à 
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mudança climática previstas. Ademais, os traços funcionais das leguminosas (melhor eficiência uso da 
água e deciduidade) permitem maior estoque de carbono, justificando seu desempenho no ecossistema 
(MAIA et al., 2020).  Características como biomassa, densidade e área basal são consideradas traços 
funcionais que favorecem desenvolvimento das espécies com maiores valores e já foi observado que 
tais traços podem dificultar o recrutamento/desenvolvimento de outros grupos funcionais (MULEDI et 
al., 2020). Portanto, são necessários maiores estudos neste fragmento para obter informações nas quais 
permitem compreender os um pouco mais sobre os traços funcionais das espécies e formular estratégias 
de conservação de FTSS a frente à mudança do clima prevista. 

4. CONCLUSÃO
Foi possível observar que o grupo de leguminosa ainda tem grande abundância na comunidade, 

mas como esperado as pequenas árvores da floresta, são representadas por indivíduos do grupo de não 
leguminosas. Assim, sugere-se que a comunidade estudada é dominada por leguminosas principalmente 
nos indivíduos de maior classe decamétrica, em que indica que as leguminosas são importantes no início 
da sucessão florestal em FTSS, pois podem facilitar o desempenho de outras espécies em virtude dos 
traços funcionais. Entretanto, presumimos que as não leguminosas são mais sensíveis à sazonalidade 
hídrica por ser menos plásticas do que as leguminosas em virtude da taxa de mortalidade desse grupo. 
Assim, são necessários mais estudos que buscam entender a dinâmica em FTSS. 
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Resumo: A distribuição diamétrica permite compreender o comportamento e estrutura da floresta. Em ambientes 
fragmentados, tal ferramenta auxilia na tomada de decisão e elaboração de estratégias conservacionistas. Neste 
sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição diamétrica de indivíduos da espécie Guapira opposita 
(Vell.) Reitz no interior e nas bordas em contato com diferentes limites em um remanescente de Floresta Ombrófila 
Densa das Terras Baixas, na Reserva Biológica do Córrego Grande, Conceição da Barra, ES. Para a amostragem da 
vegetação, foram alocadas 36 parcelas (10 m x 25 m) totalizando 0,9 ha, distribuídas igualmente em duas bordas 
com diferentes limites (estrada de terra (ERo) e borda florestal (EFo)) e no interior (Int) do remanescente. Todos 
os indivíduos com diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 2,5 cm foram mensurados e identificados. Para a análise 
da distribuição diamétrica utilizou-se a fórmula de Spiegel. Foram amostrados 99 indivíduos no total (107 ind.
ha-1), sendo a densidade estimada em ERo de 30 ind.ha-1; em EFo 58 ind.ha-1 e em Int 19 ind.ha-1. Os diâmetros 
foram distribuídos em oito classes com amplitude de 5,44 cm. O DAP médio obtido foi de 6,66 cm para ERo; 7,80 
cm para EFo e 10,84 cm para o interior da floresta. A distribuição diamétrica apresentou tendência inequiânea, 
seguindo o formato “J” invertido. Observou-se maior concentração de indivíduos na primeira e segunda classe, 
com centros de classe 5,32 e 10,76 cm. O elevado número de indivíduos jovens nos diferentes ambientes estudados 
demonstrou potencial autorregenerativo.
Palavras-chave: Efeito de borda; Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas; Classes diamétricas.

DIAMETRIC DISTRIBUTION OF GUAPIRA OPPOSITA (VELL.) REITZ IN 
INTERIOR-EDGE ENVIRONMENT OF ATLANTIC FOREST

Abstract: Diametric distribution allows us to understand the behavior and structure of the forest. In fragmented 
environments, such a tool helps in the decision-making and elaboration of conservation strategies. In this sense, 
the objective of this work was to analyze the diameter distribution of individuals of the species Guapira opposita 
(Vell.) Reitz in the interior and edges in contact with different boundaries in a remnant of Lowland Rain Forest, 
in the Biological Reserve of Córrego Grande, Conceição da Barra, ES. For vegetation sampling, 36 plots (10 m x 
25 m) were allocated, totaling 0.9 ha, equally distributed on two edges with different boundaries (dirt road (ERo) 
and forest edge (EFo) and inland (Int) of the remnant. All individuals with the diameter at breast height (DBH) ≥ 
2.5 cm were measured and identified. For the analysis of the diametric distribution, the Spiegel formula was used. 
A total of 99 individuals were sampled (107 ind.ha-1), with an estimated density in ERo of 30 ind.ha-1; in EFo 58 
ind.ha-1and in Int 19 ind.ha-1. The diameters were distributed into eight classes with an amplitude of 5.44 cm. The 
average DBH obtained was 6.66 cm for ERo; 7.80 cm for EFo and 10.84 cm for the interior of the forest. Diametric 
distribution showed an uneven trend, following the inverted “J” shape. There was a higher concentration of indi-
viduals in the first and second class, with centers of class 5.32 and 10.76 cm. The high number of young individuals 
in the different environments studied showed self-regenerative potential.
Keywords: Edge Effect, Lowland Rain Forest; Diametric classes.
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1. INTRODUÇÃO
A fragmentação de ecossistemas é o principal fator de perda de área e espécies (MAGNAGO 

et al., 2014), sendo responsável pela acelerada degradação e diminuição dos serviços ecossistêmicos é 
um dos principais problemas enfrentados pelas florestas tropicais (LIU; FERRY SLIK, 2014; OLIVEI-
RA; ENGEL, 2017). Áreas da Floresta Atlântica estão sendo gradativamente reduzidas, comprometen-
do sua conectividade, funcionalidade e sustentabilidade, o que se relaciona diretamente à extinção de 
muitas de suas espécies (OLIVEIRA; ENGEL, 2017). Uma das consequências direta do processo de 
fragmentação é o efeito de borda, que leva à modificação do remanescente pela influência causada dos 
hábitats alterados criados ao seu redor, potencializando consequências adversas para o remanescente 
(MURCIA, 1995; RAMBALDI; OLIVEIRA, 2005; METZGER et al., 2009).

Desta forma, estudos que abordem a distribuição diamétrica (ferramenta que permite compre-
ender o comportamento e estrutura da floresta, norteando a tomada de decisões futuras) em um rema-
nescente florestal, são de extrema importância para elaboração de estratégias para sua conservação. Tais 
análises podem fornecer informações relevantes quanto aos grupos ecológicos de espécies e à dinâmica 
de crescimento do remanescente (LANA, 2010).

A Guapira opposita (Vell.) Reitz, espécie florestal pertencente à família Nyctaginaceae, é 
nativa do Brasil e, devido a sua plasticidade morfofisiológica, ocorre em diversas formações florestais, 
particularmente no domínio da Floresta Atlântica (SANTOS et al., 2010). Deste modo, os filtros seleti-
vos impostos pelo meio não restringem sua sobrevivência e estabelecimento em diferentes comunidades 
(SANTOS et al., 2010), tornando-a uma espécie ideal para estudo. Neste contexto, ao se analisar a dis-
tribuição diamétrica de tal espécie pode-se inferir sobre as condições de desenvolvimento do remanes-
cente (MARANGON et al., 2008), demonstrado pelo comportamento da espécie (KUNZ et al., 2008; 
ZORZANELLI, 2017).

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a distribuição diamétrica de indivíduos da espécie 
G. opposita no interior e nas bordas em contato com diferentes limites em um remanescente de Floresta 
Ombrófila Densa das Terras Baixas. Neste sentido, a hipótese testada foi que a distribuição diamétrica 
da espécie difere entre as bordas e o interior do remanescente florestal.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado em um remanescente de Floresta Ombrófila Densa das Terras 

Baixas na Reserva Biológica do Córrego Grande (RBCG), localizada no município de Conceição da 
Barra, extremo Norte do estado do Espírito Santo, nas coordenadas geográficas 18°12’S e 39°45’O. O 
local possui altitude de 55 metros (COSTA, MENEZES E NASCIMENTO, 2017), clima do tipo Af, 
segundo a classificação de Köppen adaptada por Alvares et al. (2013), com ocorrência de precipitação 
em todos os meses do ano e inexistência da estação seca definida (SAITER et al., 2016). A precipitação 
média total é de 1.350 mm e a temperatura média anual é de 23,9 ºC. O relevo é caracterizado princi-
palmente por Tabuleiros Costeiros e apresenta na sua maioria solos pobres em nutrientes (PEIXOTO et 
al., 2008).
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A RBCG possui uma forma fisionômica triangular de aproximadamente 1.504 ha (Figura 1), 
limitando-se com povoamentos de produção de Eucalyptus spp., pastagens de propriedades particulares 
e com uma estrada de terra de 8 km contíguos, nomeada de “Picadão da Bahia”, que faz a divisa entre os 
estados do Espírito Santo e Bahia (REZENDE, 2012). Para este estudo foram estabelecidos os seguintes 
tratamentos: a estrada de terra (ERo) e as bordas florestais, na sua maioria os povoamentos de eucalipto 
(EFo), considerando o interior do remanescente (Int) como controle.

Figura 1 – Localização da Reserva Biológica do Córrego Grande (CGBR) (a e b) com a alocação das 
unidades amostrais na área de estudo (c) e detalhamento da sua distribuição (d).

Legenda: ERO: pontos que fazem limite com a estrada de terra; EFO: pontos que fazem limite com a 
borda florestal; INT: pontos no interior da floresta. Reserva Biológica do Córrego Grande, Conceição 
da Barra, ES, Brasil.
Fonte: Dias et al. (2021).

Os dados foram coletados entre os anos de 2017 e 2018. No interior e em cada borda do rema-
nescente foram determinados aleatoriamente três pontos (considerando distância mínima de 100 m entre 
um ponto a outro). Em cada ponto foram distribuídas quatro unidades amostrais com dimensões de 10 
m x 25 m (250 m²), equidistantes 10 m e alocadas sistematicamente no sentido da borda para o interior 
do remanescente, totalizando 0,9 hectares amostrados (DIAS et al., 2021).
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Todos os indivíduos de G. opposita com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 2,5 cm foram 
mensurados e identificados com plaquetas de metal. Para a análise da distribuição diamétrica dos indi-
víduos em cada tratamento, foram obtidos os números de intervalos de classes por meio da fórmula de 
Spiegel (1976) Eq. 1.

(1)

Em que: 

IC = Intervalo de classe;

A = amplitude; e

NC = número de classes.

Sendo que a Eq. 1 é dada pela Eq. 2:

(2)

Em que:

n = número de indivíduos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A espécie G. opposita é a espécie com maior valor de importância do remanescente estudado 

(9,31%) (DIAS et al., 2021). Tal valor encontrado para a espécie se deve a sua elevada abundância e 
ampla distribuição na área. No total, foram amostrados 99 indivíduos de G. opposita (107 ind.ha-1), sen-
do a densidade estimada em ERo de 30 ind.ha-1; em EFo 58 ind.ha-1 e em Int 19 ind.ha-1. A G. opposita 
é frequente em formações florestais ocupando ambientes com diferentes características, sendo muito 
abundante em terrenos arenosos e pouco declivosos (REITZ, 1970; SOUZA; LORENZI, 2005). A frag-
mentação favorece espécies generalistas, como é o caso da G. opposita (TRAVIS, 2003; HENLE et al., 
2004).

O DAP médio obtido foi de 6,66 cm para ERo; 7,80 para EFo e 10,84 para o interior da flores-
ta. Os diâmetros foram distribuídos em oito classes com amplitude de 5,44 cm (Figura 2). Foi observado 
maior concentração de indivíduos nas duas primeiras classes que reúnem indivíduos com 2,5 a 13,47 
cm (ERo: 27 ind.ha-1; EFo: 50 ind.ha-1; Int: 14 ind.ha-1), representando 90%, 86,21%, 73,68% respecti-
vamente em cada ambiente. Nas classes seguintes nota-se uma queda gradual no número de indivíduos 
inclusos. 
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Figura 2 – Distribuição diamétrica da espécie Guapira opposita (Vell.) Reitz nas bordas e interior de 
remanescente de Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas.

Nota: Expressa em número de indivíduos por hectare por centro de classes de diâmetro, com ampli-
tudes de classes de 5,44 cm. Reserva Biológica do Córrego Grande, Conceição da Barra, ES, Brasil. ERo: 
borda da estrada; EFo: borda florestal; Int: interior.

A distribuição diamétrica apresentou tendência inequiânea para todos os ambientes estudados 
do remanescente, o esperado em florestas nativas, seguindo o formato “J” invertido. Entretanto, em ERo 
e EFo as curvas de distribuição foram mais suaves entre as classes quando comparadas com Int. Tal fato 
pode ser explicado pela ocorrência de um incêndio no ano de 1987, dois anos antes da sua criação da 
reserva, que atingiu um terço de sua cobertura vegetal original (REZENDE, 2012) e, possivelmente, as 
unidades amostrais alocadas no interior, segundo descrição de funcionários antigos da Unidade de Con-
servação. Percebe-se, ainda, a presença de poucos indivíduos com mais de 25 cm de DAP, onde a maior 
área basal foi encontrada para EFo com 0,57 m2.ha-1, seguida por Int com 0,29 m2.ha-1 e a de menor valor 
em ERo com 0,16 m2.ha-1.

A distribuição entre as classes de Int foi mais uniforme quando comparado a EFo e ERo, onde 
91,37% e 100%, respectivamente, de todos os indivíduos amostrados concentraram-se apenas nas três 
primeiras classes (Centros de classe: 5,32; 10,76 e 16,2 cm). Neste sentido, nota-se que o interior é 
mais conservado, evidenciando o impacto das condições adversas de borda para algumas espécies no 
remanescente, pois o reduzido número ou a ausência de indivíduos nas classes mais elevadas de diâme-
tro pode estar relacionado à mortalidade ocasionada pelo efeito de borda (LAURANCE et al., 2000). 
O manejo dos fragmentos da matriz circundante será importante para minimizar o efeito de borda e 
melhorar a conectividade entre os diversos fragmentos (RIBEIRO et al., 2009). O estabelecimento de 
corredores ecológicos com outras reservas da região e fragmentos particulares pode ser substancial via 
para maximizar o fluxo de indivíduos das espécies que compõem as comunidades, reduzindo o efeito 
de borda, bem como aumentando a cobertura de vegetação nativa na região (IPEMA, 2005; REZENDE 
et al., 2018).
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No entanto, pode-se inferir que EFo ainda resguarda indivíduos de alto valor diamétrico. A 
grande concentração de indivíduos nas primeiras classes diamétricas denota a elevada presença de indi-
víduos jovens na comunidade revelando alto recrutamento de novos espécimes bem como alto potencial 
autorregenerativo do remanescente (CHRISTO et al., 2009; COLONETTI et al., 2009; ZORZANELLI, 
2017). Os indivíduos presentes no sub-bosque poderão substituir aqueles que já atingiram o máximo de 
sua maturidade, sugerindo uma vegetação em equilíbrio (COLONETTI et al., 2009).

As formas de distribuições de classes de diâmetro encontradas ocorrem em formações secun-
dárias podendo-se encontrar uma elevada densidade de árvores por hectare, representadas por arvoretas 
de pequeno porte que habitam os primeiros estratos da vegetação e indivíduos jovens de árvores de 
grande porte do dossel da floresta (NASCIMENTO; LONGHI; BRENA, 2001). 

4. CONCLUSÃO
A distribuição diamétrica obtida seguiu a tendência encontrada na literatura para florestas 

nativas.

A elevada ocorrência de indivíduos jovens nos diferentes ambientes estudados demonstra que 
as áreas possuem potencial autorregenerativo. Entretanto, ERo e EFo apresentaram uma curva mais 
suave entre as classes, o que pode ser justificado pelo incêndio que ocorreu no remanescente dois anos 
antes da sua criação e que, possivelmente, atingiu as unidades amostrais de controle no interior da Uni-
dade de Conservação.

Os resultados obtidos podem auxiliar na adoção de ações mitigadoras e conservacionistas na 
área.
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Resumo: A biomassa acima do solo (AGB) de árvores dominantes em florestas tropicais exerce função indispen-
sável na manutenção ecossistêmica e, consequentemente, no estoque de carbono. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar diferenças na produção de AGB em três habitats (duas bordas e interior) amostrados em um 
remanescente de Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, na Reserva Biológica do Córrego Grande, Con-
ceição da Barra, ES. Para a amostragem da vegetação, foram alocadas 36 parcelas (10 m x 25 m) totalizando 0,9 
ha, distribuídas igualmente em duas bordas com diferentes limites (estrada de terra (RE) e borda florestal (FE)) 
e no interior (Int) do remanescente. Todos os indivíduos com diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 2,5 cm foram 
mensurados e identificados. A análise da AGB de cada árvore foi calculada utilizando a equação alométrica geral 
indicada na literatura, com base no DAP da árvore (cm), altura (H, m) e densidade da madeira (ρ, g cm− 3). Foi es-
timado o número máximo de espécies necessário para representar 50% da biomassa e abundância em cada habitat. 
Também foi calculada a contribuição das espécies dominantes em abundância para a biomassa total em cada área. 
Para comparar o AGB médio entre os habitats realizou-se o teste de Kruskal-Wallis seguido de um teste posterior 
de Dunn. Foi encontrado que a AGB nos habitats RE, Int e FE foi 37; 55 e 88 Mg.ha−1 respectivamente. Nos três 
habitats amostrados existem espécies dominantes em biomassa, mas esse padrão de dominância não está ligado à 
abundância de espécies. Tais descobertas são importantes para a compreensão do papel das espécies individuais 
e suas características para o funcionamento do ecossistema e podem contribuir para formulação de ações conser-
vacionistas.
Palavras-chave: Efeito de borda; Estoque de carbono; Floresta Atlântica; Fragmentação florestal.

DOMINANT SPECIES IN ABOVE-GROUND BIOMASS IN A LOWLAND RAIN 
FOREST IN ESPÍRITO SANTO, BRAZIL

Abstract: The above-ground biomass (AGB) of dominant trees in tropical forests plays an indispensable role in 
the ecosystem maintenance and, consequently, in the carbon stock. Thus, the objective of this work was to evaluate 
differences in the production of AGB in three sites (edges and interior) sampled in a remnant of Lowland Rain 
Forest, in the Biological Reserve of Córrego Grande, Conceição da Barra, ES. For vegetation sampling, 36 plots 
(10 m x 25 m) were allocated, totaling 0.9 ha, equally distributed on two edges with different boundaries (dirt road 
(RE) and forest edge (FE)) and inland (Int) of the remnant. All individuals with diameter at breast height (DBH) ≥ 
2.5 cm were measured and identified. The AGB analysis of each tree was calculated using the general allometric 
equation indicated in the literature, based on the tree’s DBH (cm), height (H, m) and wood density (ρ, g cm−3). The 
maximum number of species needed to represent 50% of the biomass and abundance at each site was estimated. 
The contribution of the dominant species in abundance to the total biomass in each area was also calculated. To 
compare the mean AGB between the sites, the Kruskal-Wallis test was used, followed by a posterior Dunn test. It 
was found that the AGB at the RE, Int and FE sites was 37; 55 and 88 Mg.ha−1 respectively. In the three sampled 
sites there are dominant species in biomass, but this pattern of dominance is not linked to species abundance. Such 
discoveries are important for understanding the role of individual species and their characteristics in the function-
ing of the ecosystem and can contribute to the formulation of conservation actions.
Keywords: Edge Effect; Carbon stock; Atlantic Forest; Forest fragmentation.
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1. INTRODUÇÃO
As espécies de árvores dominantes em florestas tropicais têm um papel fundamental na manu-

tenção das funções do ecossistema, como por exemplo, a produção de biomassa acima do solo (AGB) e, 
consequentemente, a estocagem de carbono (FAUSET et al., 2015, ALI et al., 2019). A dominância de 
espécies tem sido um fenômeno amplamente observado na pesquisa ecológica, onde o funcionamento 
do ecossistema pode ser governado principalmente por algumas espécies dominantes e sua identidade 
taxonômica, ao invés da riqueza e abundância de espécies (GRIME, 1998).

As florestas tropicais são as regiões com maior biodiversidade da Terra, sendo responsáveis 
por cerca de um terço da produtividade primária bruta terrestre e 68% dos estoques globais de biomassa 
e carbono florestal (LEWIS et al., 2015; SULLIVAN et al., 2017). No entanto, induzida pelo homem, 
mudanças no uso da terra (ou seja, exploração madeireira, caça, incêndios florestais e fragmentação 
florestal) são os principais fatores que ameaçam a região tropical e podem desencadear a liberação de 
carbono e aumentar os efeitos das mudanças climáticas globais (EDWARDS et al., 2019).

Além das relações já conhecidas entre diversidade e carbono, diferentes estudos demonstra-
ram as relações positivas entre a dominância e abundância de espécies de árvores e funções ecossis-
têmicas em florestas tropicais (FAUSET et al., 2015). Por exemplo, grandes árvores que dominam as 
florestas tropicais têm um papel fundamental na produção de biomassa e estoque de carbono (FAUSET 
et al., 2015; ALI et al., 2019). Diversas pesquisas relataram um padrão consistente de dominância por 
um conjunto relativamente pequeno de espécies de árvores que contribuem desproporcionalmente (50% 
ou mais) para o total de AGB (por exemplo, BASTIN et al., 2015; FAUSET et al., 2015; RODRIGUES 
et al., 2019). Assim, a abordagem de dominância de espécies é crucial para determinar a contribuição de 
cada espécie para o funcionamento da floresta (ALI et al., 2019).

Por esse motivo, o objetivo deste estudo foi avaliar diferenças na produção de AGB em três 
habitats amostrados em um remanescente de Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, localizado no 
Norte do Espírito Santo. Além disso, analisar se a produção de biomassa na área de estudo é dominada 
por um pequeno número de espécies e se AGB é governada pelas espécies dominantes em número de 
indivíduos, ou seja, as espécies abundantes. Assim, espera-se entender a relação entre abundância de 
espécies e espécies dominantes em biomassa.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado em um remanescente de Floresta Ombrófila Densa das Terras 

Baixas na Reserva Biológica do Córrego Grande (RBCG), localizada no município de Conceição da 
Barra, extremo Norte do estado do Espírito Santo, nas coordenadas geográficas 18°12’S e 39°45’O. O 
local possui altitude de 55 metros (COSTA et al., 2017), clima do tipo Af, segundo a classificação de 
Köppen adaptada por Alvares et al. (2013), com ocorrência de precipitação em todos os meses do ano e 
inexistência da estação seca definida (SAITER et al., 2016). A precipitação média total é de 1.350 mm e 
a temperatura média anual é de 23,9 ºC. O relevo é caracterizado principalmente por Tabuleiros Costei-
ros e apresenta na sua maioria solos pobres em nutrientes (PEIXOTO et al., 2008).
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A RBCG possui forma triangular de aproximadamente 1.504 há, limitando-se com povoamen-
tos de produção de Eucalyptus spp., pastagens de propriedades particulares e com uma estrada de terra 
de 8 km contíguos, nomeada de “Picadão da Bahia”, que faz a divisa entre os estados do Espírito Santo 
e Bahia (REZENDE, 2012). Para este estudo foram estabelecidos os seguintes tratamentos: a estrada 
de terra (RE) e as bordas florestais, na sua maioria os povoamentos de eucalipto (FE), considerando o 
interior do remanescente (Int) como controle.

Os dados foram coletados entre os anos de 2017 e 2018. No interior e em cada borda do rema-
nescente foram determinados aleatoriamente três pontos (considerando distância mínima de 100 m entre 
um ponto a outro). Em cada ponto foram distribuídas quatro unidades amostrais com dimensões de 10 
m x 25 m (250 m²), equidistantes 10 m e alocadas sistematicamente no sentido da borda para o interior 
do remanescente, totalizando 0,9 hectares amostrados (DIAS et al., 2021).

A AGB de cada árvore foi calculada usando a equação alométrica geral proposta por Chave et 
al. (2014), com base no DAP da árvore (cm), altura (H, m) e densidade da madeira (ρ, g cm − 3). Usamos 
dados do Banco de Dados Global de Densidade da Madeira (CHAVE et al., 2009) para obter a densidade 
da madeira de cada espécie, usando médias de gênero ou família sempre que informações em nível de 
espécie não estavam disponíveis. A altura de cada árvore foi estimada em campo. A AGB foi calculada 
usando a Eq. 1.

AGB = 0.0673(ρ × DBH2 ×H)0.976 (1)

Em que: 

AGB = Biomassa acima do solo;

DBH = diâmetro a altura do peito do indivíduo; e

H = altura do indivíduo.

A AGB total por parcela foi a soma das AGBs de todas as árvores com DAP ≥ 2,5 cm, que 
foi então convertido em megagramas por hectare (Mg.ha− 1) (ALI et al., 2016). A biomassa em nível de 
espécie foi calculada como a soma da biomassa de todos os fustes de uma espécie.

Foi estimado o número máximo de espécies necessário para representar 50% da biomassa e 
abundância em cada habitat. Com isso, pode-se avaliar o número de espécies dominantes em biomassa 
e abundância em cada um desses habitats. Foram consideradas como espécies dominantes em biomassa 
e abundância as espécies que acumularam 50% da biomassa/abundância total, quando classificadas por 
ordem decrescente de contribuição para AGB/abundância total, com base nas definições adotado por 
Bastin et al. (2015), Fauset et al. (2015) e Rodrigues et al. (2019). Também foram calculados a con-
tribuição das espécies dominantes em abundância para a biomassa total em cada área e a contribuição 
percentual de cada espécie foi regredida para a biomassa de todo o conjunto de dados em relação à sua 
contribuição percentual para abundância, seguindo os métodos adotados por Fauset et al. (2015). Para 
comparar o AGB médio entre os habitats (dados não normalmente distribuídos), realizou-se o teste de 
Kruskal-Wallis seguido de um teste posterior de Dunn realizado com o pacote ‘dunn.test’ (DINNO, 
2017). Todos os dados e análises estatísticas foram realizadas em R.3.2.2 (R Core Team, 2019).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi encontrado que a AGB nos habitats RE, Int e FE foi 37; 55 e 88 Mg.ha− 1 respectivamente 

(Kruskal-Wallis chi-squared = 13,209, df = 2, p-value = 0,001354) (FIGURA 1). A maior quantidade 
de AGB foi encontrada em FE enquanto RE acumulou o menor valor de AGB. Tal resultado pode ser 
justificado pela ocorrência de um incêndio em 1987, antes da implantação da RBCG, que pode ter atin-
gido o habitat Int e pela menor velocidade com que florestas secundárias recuperam a biomassa acima 
do solo (DIAS et al., 2021; SAFAR et al., 2020). Além disso, a comunidade vegetal, presente em FE, é 
significativamente diferente de RE e Int, possuindo estes dois últimos habitats, diversidade de espécies 
semelhante (RAZAFINDRATSIMA et al., 2018; DIAS et al., 2021).

Figura 1 – Diferença em biomassa acima do solo entre os habitats borda florestal (FE), interior (INT) 
e borda da estrada (RE) amostrados na Reserva Biológica do Córrego Grande, Conceição da Barra, 
ES, Brasil.

Nos três habitats estudados foram encontradas espécies dominantes em biomassa, ou seja, 
responsáveis por aproximadamente 50% do armazenamento de biomassa acima do solo. No habitat FE, 
seis espécies acumularam 50% da AGB, sendo elas Myrcia loranthifolia (DC.) G.P.Burton & E.Lucas 
(27,40%), Pradosia lactescens (Vell.) Radlk. (8,78%), Quiina glaziovii Engl. (6,27%), Didymopanax 
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morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. (4,58%), Emmotum affine Miers (3,77%) (FIGURA 2.2A). Em 
contrapartida as espécies dominantes em número de indivíduos nesse habitat foram Macrolobium la-
tifolium Vogel (61 indivíduos), Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand (54 ind.) e Guapira opposita 
(Vell.) Reitz (53 ind.) (FIGURA 2.1A). Em Int, sete espécies foram classificadas como dominantes em 
AGB, Rauia nodosa (Engl.) Kallunki (32,11%), Inga laurina (Sw.) Willd. (4,12%), Eschweilera ovata 
(Cambess.) Mart. ex Miers (3,99%), Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret (3,67%), Talisia ce-
rasina (Benth.) Radlk. (3,52%) e Siparuna guianensis Aubl. (3,34%) (FIGURA 2.1B). Neste mesmo 
local, as principais espécies dominantes em abundância foram, Pogonophora schomburgkiana Miers ex 
Benth. (25 ind.), Astronium graveolens Jacq. (24 ind.) e Cupania racemosa (Vell.) Radlk. (18 ind.) (FI-
GURA 2.2B). Já nas parcelas amostradas no habitat RE cinco espécies dominaram a produção de AGB, 
sendo elas Tapirira guianensis Aubl. (16,83%), Humiriastrum dentatum (Casar.) Cuatrec. (16,30%), 
Pera glabrata (Schott) Baill. (9,57%), Virola officinalis Warb. (4,37%) e Tabernaemontana salzmannii 
A.DC. (3,41%) (FIGURA 2.1C), sendo Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat (45 ind.), E. ovata (32 
ind.) e G. opposita (28 ind.) as principais espécies dominantes em abundância (FIGURA 2.1C). 

Figura 2 – Acumulação de espécies dominantes em abundância (1) e biomassa acima do solo (2) nas 
parcelas amostradas na Reserva Biológica do Córrego Grande, Conceição da Barra, ES, Brasil. São 
representados os habitats da borda florestal (FE), interior (Int) e borda da estrada (RE) em a, b e c, 
respectivamente.
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Os resultados mostraram que nenhuma espécie abundante em número de indivíduos foi domi-
nante em biomassa nos habitats amostrados. Assim, evidencia-se que são as identidades taxonômicas 
das espécies dominantes e não a abundância de espécies que governam a produção de AGB. Isso pode 
ser explicado devido à importância dos valores de traços funcionais relacionados à maior produção de 
biomassa, como altura máxima, diâmetro e densidade de madeira (RODRIGUES, et. al. 2019). No en-
tanto, esses valores de traços devem ainda ser mais bem explorados em estudos futuros.

O pequeno número de espécies dominantes em biomassa com indivíduos de grande porte 
poderia potencialmente desempenhar um papel maior no estoque de AGB. Estudos anteriores mostra-
ram esta relação positiva entre o diâmetro máximo do caule, altura máxima e densidade da madeira e 
biomassa acima do solo; o que confirma que a alta biomassa acima do solo encontrada em poucos indi-
víduos no nosso estudo pode estar associada a árvores de grande porte (ALI et al. 2019, RODRIGUES 
et al. 2019, VILLA et al. 2020).

4. CONCLUSÃO
Nos três habitats amostrados existem espécies dominantes em biomassa, mas esse padrão de 

dominância não está ligado à abundância de espécies. Essas descobertas são importantes para a com-
preensão do papel das espécies individuais e suas características para o funcionamento do ecossistema e 
podem ajudar na formulação de planos de conservação, restauração e manejo mais detalhados, especifi-
camente em ecossistemas altamente diversos e ameaçados, como a Mata Atlântica.
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Resumo: O levantamento fitossociológico das comunidades vegetais é um procedimento que dá suporte para 
tomadas de decisões que contribuem na manutenção e recuperação da biodiversidade, garantindo a qualidade e 
proteção dos ecossistemas. O trabalho teve por objetivo, realizar o levantamento fitossociológico em formações 
florestais em um plantio experimental situado no distrito de Rive, Espírito Santo, a fim de gerar informações sobre 
a vegetação do local. Foram utilizadas 5 parcelas retangulares de área fixa de 10 m × 20 m, totalizando 0,1 ha 
de área amostral. O inventário florestal foi aplicado, sendo coletadas informações para determinação dos dados 
fitossociológicos. Foram determinadas a densidade relativa, dominância absoluta, dominância relativa, frequência 
absoluta, frequência relativa, índice de valor de importância e índice de valor de cobertura. De acordo os resulta-
dos, verifica-se a predominância da família Fabaceae no local estudado, totalizando 85 indivíduos identificados. A 
Anadenanthera peregrina, o Eucalyptus spp. e o Schizolobium amazonicum compreenderam a maior abundância 
de espécies na expansão horizontal total da área. As espécies Inga edulis, Schinus terebinthifolius e Handroan-
thus heptaphyllus apresentaram a menor riqueza arbórea, o que não invalida a importância das mesmas, já que 
compreendem a diversidade do local. Conclui-se que, a A. peregrina, o Eucalyptus spp. e o S. amazonicum são as 
espécies de maior importância e representatividade na área. As informações fitossociológicas permitem a aplicação 
de ações de manejo que possam vir a contribuir com a conservação do local.
Palavras-chave: Diversidade; Manejo; Comunidade vegetal; Fitossociologia.

PHYTOSOCIOLOGICAL SURVEY IN AN EXPERIMENTAL FOREST PLANTING 
SITUATED IN THE DISTRICT OF RIVE, ESPÍRITO SANTO

Abstract: The phytosociological survey of plant communities is a procedure that supports decision-making that 
contributes to the maintenance and recovery of biodiversity, ensuring the quality and protection of ecosystems. 
The work aimed to carry out a phytosociological survey in forest formations in an experimental plantation located 
in the district of Rive, Espírito Santo, in order to generate information about the local vegetation. Five rectangular 
plots with a fixed area of   10 m × 20 m were used, totaling 0,1 ha of sample area. The forest inventory was applied, 
and the information was collected to determine the phytosociological data. Were determinated relative density, 
absolute dominance, relative dominance, absolute frequency, relative frequency, importance value index and cov-
erage value index. According to the results, there is a predominance of the Fabaceae family in the studied location, 
totaling 85 identified individuals. The Anadenanthera peregrina, Eucalyptus spp. and Schizolobium amazonicum 
comprised the greatest abundance of species in the total horizontal expansion of the area. The species Inga edulis, 
Schinus terebinthifolius and Handroanthus heptaphyllus had the lowest tree richness, which does not invalidate 
their importance, since they comprise the diversity of the place. It is concluded that the A. peregrina, Eucalyptus 
spp. and S. amazonicum are the most important and representative species in the area. Phytosociological informa-
tion allows the application of management actions that may contribute to the conservation of the site.
Keywords: Diversity; Management; Plant community; Phytosociology.
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1. INTRODUÇÃO
As atividades antrópicas como uso irregular do solo, desmatamento e despejo inadequado de 

resíduos tem conduzido a diminuição da disponibilidade de nutrientes para os organismos bióticos pre-
sentes nos ecossistemas, o que tem dificultado em seu processo de regeneração. Tais atividades possuem 
a capacidade de reduzir a quantidade de água nos aquíferos e rios, afetando de maneira drástica o ciclo 
hidrológico e a sobrevivência de toda diversidade existente nos biomas, resultando assim, no processo 
mais acelerado de extinção de toda a comunidade (SEKERCIOGLU, 2010; PIZOLETTO et al., 2018).

Em decorrência desses fenômenos, técnicas têm sido aplicadas no intuito de promover a pro-
teção dos ecossistemas, sendo as práticas que abrangem a fitossociologia fundamentais para o controle 
da comunidade. A fitossociologia é a ciência que visa o estudo das comunidades vegetais em seu sentido 
mais amplo, sendo aplicada com a finalidade de explicar os fenômenos que se relacionam com a vida 
das plantas dentro das unidades ecológicas (CHAVES et al., 2013). 

Através do levantamento fitossociológico, é feita a descrição de comunidades vegetais que 
apresentam propósitos comparativos, com vistas a revelar padrões de variação da vegetação no espaço e 
no tempo, consistindo em uma importante ferramenta para o reconhecimento da estrutura das comunida-
des vegetais e a relação com o ambiente no qual estão inseridas (DURINGA et al., 2016; EISENLOHR 
et al., 2011; MIRANDA et al., 2019). Por meio do levantamento, são geradas informações precípuas 
que são utilizadas para definição de políticas de conservação nos programas recuperação de áreas de-
gradadas, na produção de sementes e mudas, na identificação de espécies ameaçadas, na avaliação de 
impactos ambientais, no licenciamento ambiental e entre outros, sendo os inventários aplicados em uma 
área, imprescindíveis para o manejo adequado do local (BRITO et al., 2007; FREITAS; MAGALHÃES, 
2012).

Em decorrência desse contexto, considerando a relevância do estudo da vegetação da comuni-
dade, o presente trabalho teve o objetivo de gerar informações fitossociológicas em um plantio florestal 
experimental situado no distrito de Rive, Sul do Espírito Santo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi efetuado em área experimental denominada como ‘’Floresta Piloto’’, sendo a 

área pertencente ao Instituto Federal do Espírito Santo, campus Alegre, situado no distrito de Rive, mu-
nicípio de Alegre, na região sul do Estado do Espírito Santo. A área tem como coordenada geográfica 
20°45’47.43” de latitude Sul e 41°27’39.98” de latitude Oeste.

O clima da região, de acordo a classificação de Köppen, é do tipo Aw, marcante pela ocorrên-
cia de verão chuvoso e inverno seco, sendo a temperatura e precipitação média no período de cresci-
mento das árvores de 23,9 ºC e 1.222 mm, tendo por base os dados fornecidos pelo Instituto Nacional 
de Meteorologia (INEMET) (ALVARES et al., 2013; SOUZA, 2018, SILVA, 2021).  O solo da Floresta 
Piloto é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo, sendo a área caracterizada por possuir relevo 
suave ondulado a altitude de 148 m (EMBRAPA, 2013).
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Para a amostragem da vegetação, foi aplicado o método de inventário florestal quantitativo 
do tipo censo, onde foram utilizadas fichas de campo para coleta dos dados, tais como: nome vulgar e 
científico da espécie, CAP (circunferência a altura do peito) (cm), altura (m), número de indivíduos e 
origem (nativa e exótica).

Foram utilizadas 5 parcelas retangulares de área fixa de 10 m × 20 m (200 m²), analisadas de 
forma contígua, sendo adotado entre cada área um espaço de 10 m. O inventário foi aplicado em de-
terminada área devido a maior diversidade de espécies do local, sendo a variada abundância o aspecto 
fundamental para avaliação da tendência da população.

Em cada parcela foi efetuado o levantamento de todos os indivíduos arbóreos que apresen-
taram CAP igual ou superior a 5 cm, sendo esses, transformados em DAP (diâmetro a altura do peito) 
(cm). Algumas árvores foram identificadas em campo, e quando não identificadas, foram coletadas para 
posterior identificação com auxílio da literatura especializada.

Os dados levantados no inventário florestal foram transferidos para planilha montada no sof-
tware Excel (Microsoft ®, Office Professional Plus, versão 2016) onde foram determinados os dados 
fitossociológicos, sendo calculados a densidade relativa (DR), dominância absoluta (DoA), dominância 
relativa (DoR), frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR), índice de valor de importância (IVI) 
e índice de valor de cobertura (IVC) conforme equações descritas por Felfili e Resende (2003).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo o levantamento fitossociológico, foram amostrados no total 153 indivíduos arbóre-

os com CAP acima dos 5 cm, sendo esses, pertencentes a 8 espécies e 6 famílias botânicas (Tabela 1).

Tabela 1 - Relação das espécies encontradas no levantamento fitossociológico da área experimental, 
Rive, Sul do Estado do Espírito Santo.

Nome vulgar Nome científico Família
Boleira Joannesia princeps Vell Euphorbiaceae
Ipê-rosa Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos) Bignoniaceae
Ingá Inga edulis Fabaceae
Angico-vermelho Anadenanthera peregrina (L.) Speg Fabaceae
Paricá Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke Fabaceae
Eucalipto Eucalyptus spp. Myrtaceae
Aroeira-pimenteira Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae
Cedro Cedrela fissilis Vell. Meliaceae

A predominância das famílias botânicas na área em estudo é observada na Figura 1. Conforme 
apresentado, verifica-se que a família Fabaceae possui maior representatividade entre as demais famí-
lias, totalizando 85 indivíduos identificados.
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Figura 1 – Famílias amostradas no levantamento fitossociológico da área experimental, Rive, Sul do 
Estado do Espírito Santo.

Em estudos como os de Silva et al. (2018) e Miranda et al. (2019) também foi verificado a 
maior riqueza de espécies pertencentes a família Fabaceae, podendo esse desempenho ser observado 
em diversas formações vegetais. A família Fabaceae é a terceira maior família entre as angiospermas e 
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a segunda família mais importante economicamente, sendo esta, responsável por promover papel vital 
na biogeoquímica global por apresentarem nódulos com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico, 
possuindo destacada importância por sua riqueza e abundância (LIMA, 2000; SPRENT, 2001; JUDD et 
al., 2009; BRITO et al., 2010).

As demais famílias são representadas por quantidades menores de espécies, sendo a Bignonia-
ceae e a Anacardiaceae as menos predominantes, apresentando apenas 3 e 1 indivíduos, respectivamen-
te. É importante destacar que devido a pequena área de vegetação estudada, algumas espécies podem 
não ter aparecido no levantamento, o que não invalida a riqueza arbórea analisada, uma vez que essa, 
compreende a diversidade e abundância de espécies do local.

Tabela 2 – Parâmetros fitossociológicos das famílias amostradas na área experimental, Rive, Sul do Es-
tado do Espírito Santo.

Espécies DR (%) DoR (%) FA (%) FR (%) IVI (%) IVC (%)
Anadenanthera peregrina 32,68 25,27 100 21,74 26,56 28,97
Eucalyptus spp. 24,84 32,77 60 13,04 23,55 28,80
Schizolobium amazonicum 22,22 25,05 100 21,74 23,00 23,64
Joannesia princeps 12,42 15,00 80 17,39 14,94 13,71
Cedrela fissilis 4,58 1,18 60 13,04 6,27 2,88
Handroanthus heptaphyllus 1,96 0,21 20 4,35 2,17 1,09
Inga edulis 0,65 0,41 20 4,35 1,80 0,53
Schinus terebinthifolius 0,65 0,11 20 4,35 1,70 0,38
Total 100 100 460 100 100 100

Legenda: DR= Densidade relativa, DoR= Dominância relativa, FA= Frequência absoluta, FR= Frequên-
cia relativa, IVI= Índice de valore de importância, IVC= Índice de valor de cobertura.

Por meio da análise estrutural da área estudada (Tabela 2), é possível verificar a relação das 
espécies com os parâmetros fitossociológicos analisados. De acordo as porcentagens obtidas, foi cons-
tatada que as espécies que apresentaram maior representatividade da densidade relativa foram a A. 
peregrina, o Eucalyptus spp. e o S. amazonicum, sendo os resultados de 32,68%, 24,84% e 22,22%, 
respectivamente.

As espécies com a menor densidade relativa foram o I. edulis e a S. terebinthifolius, que apre-
sentaram, igualmente, a porcentagem de 0,65%. Alguns autores explicam que espécies que possuem 
baixa densidade pode ser eliminadas quando o ambiente onde estão inseridas sofrer algum tipo de per-
turbação, sendo essa ação, dependente de agentes dispersores que são responsáveis por reestabelecer 
maior distribuição espacial das sementes, minimizando a competição entre as plantas e aumentando a 
sobrevivência da espécie (FIEDLER et al., 2004; PIZOLETTO et al., 2018).

Apesar da A. peregrina apresentar maior densidade, o Eucalyptus spp. é quem apresentou a 
maior dominância relativa entre as espécies com 32,77%, indicando maior participação na expansão ho-
rizontal total da área em estudo. A C. fissilis, o H. heptaphyllus), o I. edulis e a S. terebinthifolius são as 
espécies com menor participação na expansão horizontal, apresentando cada uma delas a porcentagem 
de 1,18%, 0,21%, 0,41% e 0,11%, respectivamente.
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A A. peregrina e o S. amazonicum são as espécies que apresentaram valores superiores de fre-
quência absoluta e frequência relativa, sendo as porcentagens de 100% e 21,74% para as respectivas fre-
quências e para ambas as espécies. A J. princeps também foi a espécie que apresentou alta porcentagem 
para ambas as frequências, sendo o valor obtido para a frequência absoluta de 80% e para a frequência 
relativa de 17,39%.

A frequência é o parâmetro que fornece informações a respeito da dispersão de espécies, sen-
do aquelas com elevado número de indivíduos responsáveis por induzir a baixas porcentagens de fre-
quência em função dos seus indivíduos agrupados. Quando a frequência, principalmente a absoluta, 
apresenta altas porcentagens, constata-se que a espécie tem boa distribuição na área estudada, sendo 
esse aspecto relevante e que direciona esses indivíduos para projetos de recuperação de áreas, projetos 
paisagísticos e também para fins comerciais (SANTOS et al., 2010).

No caso do índice de valor de importância, onde o resultado é obtido por meio da soma aritmé-
tica dos valores relativos à densidade relativa, dominância relativa e frequência relativa, as porcentagens 
obtidas corroboram com as discussões supracitadas. A A. peregrina é a espécie de maior importância 
dentro da área estudada, seguida do Eucalyptus spp. e do S. amazonicum, sendo as porcentagens dessas 
espécies de 26,56%, 23,55% e 23,00%, respectivamente.

Conforme abordagens de Queiroz (1995) e Queiroz et al. (2017), o índice do valor de impor-
tância ecológica das espécies é um parâmetro fundamental que disponibiliza informações através da 
hierarquização em termos do grau de ocupação de sua população dentro do espaço geométrico da flores-
ta, sendo a maior porcentagem desse índice, o indicativo de maior abundância e importância dentro da 
área. Segundo os mesmos autores, a espécie pode não ter importância ecológica na área florestal como 
um todo, mas pode ter relevância setorizada em determinados estratos.

Em relação ao índice de valor de cobertura, verifica-se que a A. peregrina, o Eucalyptus spp. 
e o S. amazonicum apresentaram o mesmo desempenho observado para o índice de valor de importân-
cia, sendo as porcentagens de 28,97%, 28,80% e 23,64%, respectivamente. De modo geral, essas três 
espécies foram responsáveis por 81,41% do valor de cobertura do fragmento estudado, sendo essas, as 
espécies dominantes entre as demais identificadas.

4. CONCLUSÃO
Por meio dos resultados obtidos, conclui-se que, de modo geral, as espécies A. peregrina, 

Eucalyptus spp. e S. amazonicum são as mais ocorrentes nas áreas estudadas, onde as mesmas apresen-
taram boa distribuição apesar da heterogeneidade do local. Os parâmetros analisados foram superiores 
para as espécies supracitadas, evidenciando a maior representatividade dessas para a área estudada. 
Apesar da baixa diversidade de espécies identificadas, a riqueza arbórea do local fornece importantes 
informações fitossociológicas que permitem a aplicação de ações de manejo que possam vir a contribuir 
com a conservação da área.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é mapear áreas invadidas por espécies exóticas arbóreas com caráter invasor 
que são utilizadas na arborização urbana da região centro-oeste do Brasil. Para a seleção das espécies, foram reali-
zadas pesquisas bibliográficas das espécies mais populares por seu potencial invasor. Posteriormente foi realizado 
um levantamento na base de dados I3N, coordenada pelo Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Am-
biental, resultando em quatro espécies exóticas invasoras: Leucaena leucocephala, Terminalia catappa, Clitoria 
fairchildiana, Spathodea campanulata sendo utilizadas na arborização urbana na região Centro-Oeste do Brasil. 
Mapas de distribuição espacial de cada espécie foram elaborados, utilizando o software ArcGIS 10.8 (ESRI, 2020). 
Os registros georreferenciados das espécies foram obtidos em consulta ao Specieslink. Foram encontrados 136 
registros de invasão das espécies na região centro-oeste, a espécie que apresentou maior número de ocorrências de 
invasão foi Leucaena leucocephala (41,17%), seguida de Clitoria fairchildiana (25,00%), Spathodea campanula-
ta (17,64%) e Terminalia catappa (13,97%). Os ambientes preferenciais de invasão são áreas degradadas, seguido 
pelas formações florestais, áreas agrícolas e solos arenosos. Quando se trata dos impactos ecológicos, a maioria 
das espécies possui efeitos alelopáticos. A maior ocorrência de espécies invasoras é Mato Grosso do Sul com 56 
ocorrências das 136, seguido por Mato Grosso com 30 ocorrências, 22 no Distrito Federal e seis em Goiás. Foram 
identificadas a invasão das espécies em Unidades de Conservação (UC’s) da região centro-oeste, isso pode repre-
sentar um grande problema para a biodiversidade dos fragmentos naturais, os mapas de distribuição dos registros 
de ocorrência de servirão de orientação para que estratégias de controle da invasão. Os resultados desta pesquisa 
podem ser integrados em estratégias de apoio a prevenção, controle e manejo de plantas ornamentais invasoras e 
podem contribuir no desenvolvimento de programas de gestão de espécies exóticas invasoras.
Palavras-chave: Pré-cortados de madeira; Stress Wave Timer; Módulo de elasticidade.

RESISTANCE TO FLEXION IN WOOD PARTS OF EUCALYPTUS FOR 
PRODUCTION OF ESTAFADOS

Abstract: The objective of this work is to map areas invaded by exotic tree species with invasive character that are 
used in urban afforestation in the central-western region of Brazil. For the selection of species, bibliographic re-
search of the most popular species for their invasive potential was carried out. Subsequently, a survey was carried 
out in the I3N database, coordinated by the Horus Institute for Development and Environmental Conservation, the 
result was followed by four exotic species invasive species, namely: Leucaena leucocephala, Terminalia catappa, 
Clitoria fairchildiana, Spathodea campanulata, these being used in urban afforestation in the Center-West region 
of Brazil. were elaborated using ArcGIS 10.8 software (ESRI, 2020). The georeferenced records of the species 
were obtained in consultation with Specieslink. A total of 136 species invasion records were found in the Midwest 
region, the species with the highest number of invasion occurrences was Leucaena leucocephala (41.17%), fol-
lowed by Clitoria fairchildiana (25.0%), Spathodea campanulata (17, 64%) and Terminalia catappa (13.97%). 
The preferential invasion environments are degraded areas, followed by forest formations, agricultural areas and 
sandy soils. When it comes to ecological impacts, most species have an allelopathic effect. The highest occurrence 
of invasive species is Mato Grosso do Sul, where 56 out of 136 were registered, followed by Mato Grosso with 
30 occurrences, 22 in the Federal District and 6 in Goiás. west, this being a major problem for the biodiversity of 
natural fragments, the distribution maps of occurrence records will serve as a guide for invasion control strategies. 
The results of this research can be integrated into support strategies for the prevention, control and management of 
invasive ornamental plants and can contribute to the development of invasive alien species management programs.
Keywords: Pre-cut wood; Stress Wave Timer; Modulus of elasticity.
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1. INTRODUÇÃO
A escolha da espécie adequada para ser utilizada quando se planeja arborizar é fundamental. 

Para cumprir essa função é necessário o planejamento prévio de áreas verdes plantadas, uma vez que, 
muitos dos benefícios dependem da diversificação de espécies arbóreas (MORGENROTH et al., 2016).

As espécies vegetais encontradas nos centros urbanos, muitas vezes são remanescentes da 
vegetação nativa local. De acordo com o Instituto Brasileiro de Florestas (2020), espécie nativa é uma 
planta natural, originária da região em que vive, ou seja, que cresce dentro dos seus limites naturais 
incluindo a sua área potencial de dispersão. As principais características das plantas invasoras são a pro-
dução de sementes em grande quantidade, dispersão por ventos, maturação precoce, formação de banco 
de sementes com grande longevidade no solo, reprodução por sementes e por brotação, longos períodos 
de floração e frutificação, crescimento rápido, pioneirismo e adaptação a áreas degradadas, eficiência 
na dispersão de sementes e no sucesso reprodutivo e produção de toxinas biológicas que impedem o 
crescimento de plantas de outras espécies nas imediações.

Contudo alguns efeitos negativos sobre a biodiversidade podem ocorrer quando plantas exóti-
cas substituem a vegetação nativa e avançam sobre remanescente (KENDAL et al., 2012). A introdução 
de espécies exóticas para fins ornamentais tornou-se responsável por mais da metade dos casos de inva-
são de plantas registrados em diversos países (BIONDI e PEDROSA-MACEDO, 2008).

Os objetivos deste trabalho foram identificar e descrever espécies arbóreas que possuam ca-
ráter invasor utilizadas na arborização urbana, logo após foi possível mapear os registros de invasão de 
espécies exóticas com caráter invasor utilizadas na arborização urbana da região Centro-Oeste, do Brasil 
utilizando bases de dados secundários.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo corresponde a região Centro-Oeste do Brasil. De acordo com Bezerra (2021), 

a Região Centro-Oeste do Brasil possui uma área de 1.606.399.509 km² e que corresponde a 18,86% 
do território nacional, possuindo uma população de aproximadamente 16.297.074 habitantes, sendo a 
segunda região menos populosa do país. É composta pelos Estados que de Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Distrito Federal.

A definição de escolha das plantas exóticas invasoras utilizadas na arborização urbana na re-
gião Centro-Oeste do Brasil, foi realizada por meio de pesquisas bibliográficas sobre espécies já conhe-
cidas por seu caráter invasor, na sequência foi feito um levantamento na Base de Dados I3N, coordenada 
pelo Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental. 

As espécies escolhidas são amplamente utilizadas na arborização urbana em todo país, assim 
foi feito um levantamento bibliográfico para identificar o uso e as características das quatro espécies 
selecionadas, sendo elas: Leucaena leucocephala L. de Wit (Fabaceae), Terminalia catappa L. (Com-
bretaceae), Clitoria fairchildiana R.A.Howard (Fabaceae), Spathodea campanulata P. Beauv (Bigno-
niaceae).
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Na sequência, foram analisados os registros de ocorrência das espécies selecionadas que são 
georreferenciadas através de coordenadas geográficas disponibilizadas no site Specieslink. Foram ela-
borados mapas das distribuições espaciais dos registros para posterior análise de como as invasões das 
espécies selecionadas se distribuíam espacialmente.

A base de dados de espécies exóticas invasoras do Brasil possui 201 registros de plantas exó-
ticas invasoras. Através desta base de dados foram organizadas em uma planilha as plantas identificadas 
como invasoras, contendo nome popular e científico, os ambientes preferenciais de invasão, os impactos 
ecológicos estas plantas causam e quais medidas preventivas tomar, para descontinuar o uso ornamental 
das espécies encontradas (INSTITUTO HÓRUS, 2021).

A sobreposição dos registros de ocorrência de cada espécie com as regiões fitogeográficas do 
estado de Mato Grosso foi realizada utilizando o software ArcGIS 10.8 (ESRI, 2020).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao todo foram identificadas 136 ocorrências de invasão na região centro-oeste, considerando 

os registros de ocorrência de invasão e os critérios estabelecidos nesta pesquisa permitiram a análise de 
quatro espécies listadas na (Tabela 1).

Tabela 1 – Espécies selecionadas para análise da distribuição espacial da invasão de plantas exóticas 
na região Centro-Oeste do Brasil.

Nome científico Número de registros encontrados % de cada espécie
Leucaena leucocephala 57 42,86%
Terminalia catappa 20 15,03%
Clitoria fairchildiana 34 25,56%
Spathodea campanulata 22 16,55%
Nº total de indivíduos 133

Entre as espécies, a que apresentou maior número de ocorrências de invasão foi Leucaena 
leucocephala (42,86%), este valor expressivo pode estar associado ao seu alto grau de adaptação e pela 
abundante regeneração em áreas de degradação e agricultura, visto que tem altos índices de dispersão, 
pois cada vagem de seus frutos contém aproximadamente 20 sementes e a árvore se desenvolve muito 
rapidamente. A segunda espécie que apresentou maior ocorrência foi Clitoria fairchildiana (25,56%), 
seguida por Spathodea campanulata (16,55%) e Terminalia catappa (15,03%) (Tabela 1). 

No que se referem aos ambientes preferenciais de invasão, áreas degradadas é o ambiente 
preferencial de invasão pelas plantas ornamentais invasoras, seguido pelas formações florestais, áreas 
agrícolas e solos arenosos. A maioria das espécies invade mais de um tipo de ambiente. Quando se trata 
dos impactos ecológicos, a maioria das espécies possui efeito alelopático, processo pelo qual substân-
cias do metabolismo secundário de um determinado vegetal são liberadas, impedindo a germinação e 
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o desenvolvimento de outras plantas relativamente próximas (SOARES, 2000). Também prejudicam 
outras espécies devido ao sombreamento e competição, visto que não possuem inimigos naturais na 
região onde foram introduzidas.

Como medidas preventivas a descontinuação do uso da espécie deve ser realizada, sendo não 
recomendada para nenhum fim, seja ele ecológico ou ornamental. Estas espécies (L. leucophala, T. ca-
tappa, C. fairchildiana e S. campanulata) apresentam vantagens competitivas, sendo favorecidas pela 
ausência de predadores, pelo potencial de produção de sementes, facilidade de desenvolvimento em 
ambientes degradados, e alelopatia. Sendo assim, a presença destas espécies poderá promover a degra-
dação dos ambientes naturais, ameaçando assim a permanência das espécies nativas, principalmente em 
ambientes frágeis e degradados.

Os mapas de risco de invasão foram obtidos das distribuições espaciais dos registros de ocor-
rência de cada espécie, das quais foram encontradas em quase todos os estados pertencentes a região 
centro-oeste, sendo eles: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A única espécie 
que não foi encontrada em todos os estados foi C. fairchildiana, não sendo encontrado nenhum registro 
no estado de Goiás (Figura 3).

Figura 3 – Distribuição espacial das invasões de espécies invasoras ornamentais nos estados da re-
gião Centro-Oeste.

Fonte: Os autores.
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Foram identificados 136 registros, sendo 56 ocorrências em Mato Grosso do Sul, 30 em 
Mato Grosso, 22 no Distrito Federal e seis no estado de Goiás.  Em Mato Grosso do Sul e Mato 
Grosso foram registradas as maiores ocorrências da invasão das espécies, isto podendo ser expli-
cado devido a ambos estados possuírem grandes extensões de savanas tropicais que são biomas 
particularmente vulneráveis à invasão de plantas, principalmente, porque elas estão sujeitas a di-
versos distúrbios, tais como uso de terra de forma imprópria, super pastejo, manejo inadequado do 
fogo e variação climática. As causas podem ser primárias (ex. tipo de solo e clima) ou secundárias 
(ex. impacto do uso do fogo e da atividade pastoril), ou seja, o uso e tipo de solo e o clima podem 
influenciar a invasão de outras espécies, principalmente se estas possuírem mecanismos vantajosos 
para sua instalação como o caso das plantas invasoras.

Os dois estados com menores ocorrências de invasão das espécies foram Distrito Federal 
e Goiás, a cidade de Goiânia, capital de Goiás, é onde se dá a maior parte da área urbana do estado, 
esta adotou no ano de 2009 o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) uma série de projetos 
desenvolvidos pela Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) no que se refere à preservação 
da biodiversidade urbana. 

Um exemplo é o Programa Plante a Vida, que já distribuiu mais de 700 mil mudas de es-
pécies nativas do cerrado para a população. É o maior programa de plantio voluntário do mundo, 
cujo sucesso e caráter inovador levaram a direção executiva do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA) a recomendá-lo como modelo de ação para outras cidades (PDAU, 
2009).

Já no caso do Distrito Federal, como se trata de uma unidade federativa e tem como capital 
a cidade de Brasília a qual é uma cidade moderna, planejada e também capital do Brasil, de acordo 
com Cardoso, 2010 a implantação de espécies nativas tornou-se rotina a partir da década de 1980 
na cidade de Brasília. A adoção de espécies nativas reflete o início da valorização do Cerrado pelos 
brasilienses e a preocupação de se acoplarem funções ecológicas às funções ambientais da vegeta-
ção que compõe a escala bucólica de Brasília.

Visto que Espécies Exóticas Invasoras são uma das ameaças mais significativas à diver-
sidade biológica dos fragmentos existentes e seu controle pode implicar custos significativos em 
função da necessidade de mão-de-obra e insumos, diversos estudos buscam métodos eficientes que 
permitam restaurar a resiliência e a biodiversidade de ecossistemas afetados por invasões biológicas 
(ICMbio, 2019), por isso foram elaborados mapas da invasão das espécies em Unidades de Conser-
vação (UC’s) da região centro-oeste (Figura 4). No Distrito Federal foi o local onde se encontrou as 
invasões dentro das UC’s.
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Figura 4 – Distribuição espacial das invasões das espécies em unidades de conservação (UC’s). Re-
gião Centro-Oeste.

Fonte: Os autores.

Pode-se observar que existe a invasão das espécies em Unidades de Conservação, isto sendo 
um grande problema para a biodiversidade dos fragmentos naturais, visto que as UC’s são idealizadas 
como refúgio de espécies nativas, constituem-se como uma das principais estratégias para a manutenção 
e conservação da diversidade dos ecossistemas. 

Visto que as invasões biológicas têm sido indicadas como uma das principais causas de perda 
de biodiversidade nos ecossistemas, a presença de espécies invasoras em UC’s pode ter múltiplos efei-
tos nos diferentes níveis (espécie, população e comunidade), alterando significativamente processos e 
funções dos ecossistemas (CHORNESKY E RANDALL, 2003). Porém, ainda não é dada a devida im-
portância, ou por questões relacionadas à falta da percepção do ponto de vista ecológico, onde muito se 
acredita que qualquer árvore pode ser plantada com o intuito de reflorestar, compensar e quando perce-
bidas, não existem estratégias para o seu manejo e/ou não existem recursos para implementar tais ações.

4. CONCLUSÃO
Nesta pesquisa foi possível identificar e descrever quatro espécies arbóreas com caráter inva-
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sor que são utilizadas na arborização urbana, sendo elas: Leucaena leucocephala, Terminalia catappa, 
Clitoria fairchildiana, Spathodea campanulata.

Os registros dessas espécies encontrados na região centro-oeste do Brasil essas informações 
são fundamentais para que profissionais responsáveis por selecionar espécies para compor novos am-
bientes tenham conhecimento sobre quais espécies possuem potencial invasor e quais ambientes favore-
cem a invasão, de forma a reduzir a chance de invasão por essas plantas em novos ambientes. Os mapas 
de distribuição dos registros de ocorrência de invasão que irão servir de orientação para que estratégias 
de controle da invasão sejam direcionados para as áreas prioritárias evitando que impactos mais graves 
na biodiversidade ocorram.

Os resultados desta pesquisa podem ser integrados em estratégias de apoio a prevenção, con-
trole e manejo de plantas ornamentais invasoras e podem contribuir no desenvolvimento de programas 
de gestão de espécies exóticas invasoras.
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Capítulo 9
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo o estudo e avaliação da estrutura horizontal e vertical de populações de 
Protium heptaphyllum March (Burseraceae). A área de estudo se encontra no município de Cuiabá – MT, situada 
na região do Centro Político Administrativo e inserida no bioma Cerrado. O fragmento pertence a Secretaria de 
Estado e Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT. Foi analisado uma área de 1,9 hectares do fragmento, 
onde foram coletadas informações sobre altura e diâmetros das populações de P. heptaphyllum. Foram encontra-
das densidades significativas sendo 539 ind/ha. Quanto à distribuição diamétrica, o fragmento seguiu o padrão de 
distribuição em forma de “J” invertido, como esperado para povoamentos florestais tropicais bem conservados. A 
distribuição de altura do fragmento demonstra que a maioria dos indivíduos se encontram no estrato intermediário, 
compondo o dossel e sub-dossel das florestas. P. heptaphyllum apresentou boas características estruturais, mos-
trando ser uma espécie que se adapta à fragmentos urbanos e a diferentes habitats.

Palavras-chave: Ecologia de populações, Cerrado, estrutura horizontal e vertical.

POPULATION OF PROTIUM HEPTAPHYLLUM (AUBL.) MARCHAND IN URBAN 
FOREST FRAGMENT, CUIABÁ-MT

Abstract: This work aims to study and evaluate the horizontal and vertical structure of populations of P. heptaphyl-
lum. The study area is located in the municipality of Cuiabá - MT, situated in the region of the Administrative Polit-
ical Center and inserted in the Cerrado biome. The fragment belongs to the Secretariat of State and Environment of 
Mato Grosso - SEMA-MT. An area of 1.9 hectares of the fragment was analyzed, where information on height and 
diameters of P. heptaphyllum populations was collected. Significant densities were found being 539 ind.ha-1. As 
for the diametric distribution, the fragment followed the inverted “J” shaped distribution pattern, as expected for 
well-preserved tropical forest stands. The height distribution of the fragments shows that most of the individuals 
are in the intermediate stratum, making up the canopy and understory of the forests. P. heptaphyllum presented 
good structural characteristics, showing that it is a species that adapts to urban fragments and different habitats.

Keywords: Population ecology, Cerrado, horizontal and vertical structure.
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1. INTRODUÇÃO
Denominado de Savana Tropical, o Cerrado representa uma das principais savanas do planeta 

possuindo a flora mais rica dentre todas elas. O Cerrado é um bioma que apresenta um complexo sistema 
vegetacional, desenvolvido sobre diferentes substratos que formam mosaicos de formas fitofisionômicas 
(RIBEIRO & WALTER, 2008; WALTER 2006). Sendo este bioma um dos ‘hotspots’ para a conservação 
da biodiversidade mundial, pesquisas científicas se fazem fundamental para elaboração de estratégias e 
planos que garanta a preservação e o uso racional dos recursos naturais presente neste rico bioma (MIT-
TERMEIER et al., 2005).

A fragmentação florestal no Cerrado é um fenômeno amplamente distribuído e associado à 
expansão de fronteiras de desenvolvimento humano (RIBEIRO, 2016). Clareiras nas áreas naturais cria-
das para agricultura, desenvolvimento urbano e outros propósitos originam paisagens fragmentadas, 
contendo remanescentes da vegetação natural circundados por habitats matrizes de vegetação alterada 
ou urbanizados (GAMARRA et al., 2021).

O estudo sobre o Cerrado, sua dinâmica e a estrutura de populações de espécies chaves, espé-
cies raras ou endêmicas podem contribuir para o entendimento da dinâmica de comunidades vegetais 
(HEGLAND et al., 2001), além de subsidiar planos de manejo ou de recuperação de áreas degradadas. 
Adicionalmente, tais estudos são de extrema importância para a biologia da conservação, com resulta-
dos que contribuem para planos de conservação destas espécies. O estudo da estrutura das populações 
pode fornecer informações sobre a capacidade de regeneração, auxiliando no entendimento de como 
estas populações reagem às perturbações locais (HARPER, 1977). 

A espécie Protium heptaphyllum March (Burseraceae), também chamada popularmente como 
amescla ou almécega, é encontrada em quase todo o território nacional (CORRÊA, 1926). Esta espécie 
é frequentemente citada como indivíduos potenciais para recuperação de áreas degradas no Cerrado 
(SCHMITT et al., 2018; BENDITO et al., 2018; CORRÊA, 2007). Assim, este trabalho tem como ob-
jetivo o estudo de populações de P. heptaphyllum em fragmentos florestais urbanos sob influência de 
diferentes habitats.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido em um fragmento florestal urbano no município de Cuiabá – MT, 

inserido no bioma Cerrado. A região urbana de Cuiabá é uma área relativamente bem drenada cujo 
principal curso d’agua é o rio Cuiabá, apresentando características topográficas com relevos levemente 
ondulados de baixas altitudes, com média de 175 metros (SCHREINER, et al. 2009). Segundo Maitelli 
(2005), conforme classificação de Köppen, o clima de Cuiabá é Aw, tropical continental, quente e se-
miúmido, com duas estações definidas pela distribuição das chuvas: estação chuvosa (primavera-verão) 
e estação seca (outono-inverno). O índice pluviométrico anual varia de 1250 a 1500 mm (DUARTE, 
1995).

O fragmento florestal urbano está inserido na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
SEMA – MT, com coordenadas geográficas 15°34’10,5” Sul e 56°04’30,7” Oeste e área total de 1,9 hec-
tares (Figura 1). Este fragmento é classificado como Cerradão segundo Ribeiro e Walter, (2008) e possui 
230 m de altitude. Devido ao pequeno tamanho da área, esta apresenta um habitat bastante homogêneo.
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O levantamento florístico e fitossociológico do fragmento, por se tratar de uma área pequena, 
foi realizado sob forma de censo, sendo amostrados todos os indivíduos arbóreos vivos de P. hepta-
phyllum com diâmetro a 1,30 m do solo (DAP) ≥ 5 cm, medidos com auxílio de fita métrica. Foram 
medidas também as alturas totais (HT) com o auxílio de uma vara graduada e clinômetro digital. Todos 
os indivíduos mensurados foram identificados com plaquetas de alumínio. Foram realizadas coletas 
botânicas para confirmar a identificação dos indivíduos de P. heptaphyllum, as quais estão armazenadas 
na Coordenadoria de Conservação e Restauração de Ecossistemas (CCRE) na Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente no estado de Mato Grosso (SEMA-MT), localizada na cidade de Cuiabá-MT. 

Figura 1 – Fotos do fragmento florestal estudado, sendo possível observar a homogeneidade da 
área. 

A nomenclatura botânica e atualização dos táxons foi realizada no site <http://floradobrasil.
jbrj.gov.br> e a classificação foi feita de acordo com o sistema APG IV (Angyosperm Phylogeny Group) 
(APG lV, 2016). Os dados coletados nos três fragmentos foram organizados em tabelas com o auxílio 
da ferramenta Excel. Foi realizada a Densidade absoluta dos indivíduos de P. heptaphyllum para o frag-
mento florestal, seguindo a Eq. 1.

DA=ni/A (1)

Onde:

ni = Número de indivíduos da espécie i;

A = Área total amostrada (ha).

Para o cálculo da distribuição diamétrica e a altura foram utilizadas as médias dos DAP (diâ-
metro altura do peito ou a 1,30 m do solo) e das HT (alturas totais) e definindo as classes através do so-
matório e subtração da média com os respectivos desvios padrão. Os indivíduos foram então agrupados 
em suas classes de acordo com sua HT e DAP mensurados em campo.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi observado uma densidade de 539 ind.ha-1 no fragmento florestal estudado. Esse expressivo 
número de indivíduos de P. heptaphyllum pode estar relacionado com o fato de a área ser relativamente 
pequena, sofrendo influências do efeito de borda. Pois segundo Silva et al. (2014) os indivíduos de P. 
heptaphyllum ocorrem com maior frequência nas extremidades e na região intermediária do fragmento. 
Essa característica corrobora com as características do grupo ecológico da espécie, que é classificada 
como secundária inicial, tendo os seus indivíduos um rápido crescimento (LIMA et al., 2011). Outro 
fator que pode estar relacionada com a significativa densidade de indivíduos de P. heptaphyllum (539 
ind.ha-1) no fragmento  é o fato desta área contar com a abundante presença de formigas cortadeiras 
(Figura 2: A, B).

De acordo com Silva et al. (2007), espécies arbóreas que produzem frutos com presença de ari-
lo, como P. heptaphyllum, podem ter vantagens quanto a dispersão e propagação de plântulas. Segundo 
Heithaus (1981) e Higashi et al. (1989), as formigas auxiliam no escape de predadores, pois o transporte 
por formigas e o local onde são depositadas as sementes, enterradas no solo, diminuem as chances de 
predação das mesmas. Auxilia também na distância de dispersão, pois ao remover sementes caídas sob 
a copa, formigas reduzem a competição com a planta-mãe e entre plântulas aparentadas, geralmente en-
contradas em grande densidade sob a planta-mãe (HIGASHI et al., 1989, RETANA et al., 2004). Além 
de que, nos formigueiros, os solos são geralmente ricos em nutrientes e vantajosos à germinação das 
sementes (PASSOS & OLIVEIRA 2002).

Figura 2. A, B – Imagens que demonstram a significativa presença de formigas cortadeiras no frag-
mento florestal estudado.

As distribuições diamétrica do fragmento florestal seguiu o padrão de distribuição em “J-re-
verso” ou exponencial negativa, contendo a maioria dos indivíduos concentrados na primeira classe 
(Figura 1). Conforme tendência natural das florestas tropicais heterogêneas. Estes resultados asseme-
lham-se aos encontrados por Felfili & Silva Junior (1993).
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Figura 3 – Distribuição das classes de diâmetro dos individuos de P. heptaphyllum.

O fragmento apresentou 61% dos indivíduos de P. heptaphyllum na primeira classe de diâme-
tro (5,0 a 10,3 cm). Sendo assim, os indivíduos se concentram abaixo de 11 cm de DAP. Este resultado 
corrobora com a lei encontrada por Liocourt (1898) que diz que “o número de árvores apresenta um 
desenvolvimento geométrico decrescente em relação ao crescimento diamétrico”. Essa lei retrata o de-
senvolvimento do número de árvores em povoamentos equilibrados.

Os resultados da distribuição diamétrica de P. heptaphyllum condizem com sua classificação 
de secundária inicial. Pois, conforme Jardim et al. (1996), em florestas naturais, as espécies com distri-
buição na forma decrescente e contínua são aquelas chamadas tolerantes, já as espécies com ausência de 
indivíduos nas classes de tamanho menores ou distribuição descontínua são chamadas secundárias e são 
fortemente heliófilas. Maciel et al. (2000), estudando os parâmetros fitossociológicos de uma floresta 
tropical de terra firme na Floresta Nacional de Caxiuanã, também encontraram a distribuição diamétrica 
de algumas espécies seguindo a clássica distribuição de “J” invertido. Esses resultados assemelham-se 
aos encontrados por Barros (1980); Ribeiro et al. (1999) e Barros et al. (2000).

A baixa variação diamétrica de indivíduos de P. heptaphyllum em diferentes habitats caracteri-
za essa espécie como uma espécie generalista, que tem o potencial de adaptação e tolerância em diversas 
interferências bióticas e abióticas. As distribuições da frequência de altura dos três fragmentos florestais 
seguiram o mesmo padrão, cujas concentrações dos indivíduos ocorreu de forma mais acentuada no 
estrato mediano dos fragmentos (Figura 9).
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Figura 4 – Distribuição de classes de altura dos indivíduos de P. heptaphyllum.

Os indivíduos que se encontram no estrato intermediário do fragmento, ou seja, não ocupam 
o dossel nem o estrato inferior, representam 66 e 67% da população, respectivamente. Os indivíduos 
com maior DAP, mesmo estando em minoria, são aqueles reprodutivamente maduros e potencialmente 
capazes de manter o estoque de sementes na área, e indivíduos jovens garantem a manutenção da popu-
lação, mesmo havendo alta taxa de mortalidade destes indivíduos até o seu estabelecimento (DISLICH 
& MANTOVANI 1998).

4. CONCLUSÃO
A população de P. heptaphyllum no fragmento florestal apresenta uma densidade significativa, 

seguindo um padrão diamétrico esperado para povoamentos de florestas tropicais. P. heptaphyllum se 
mostrou resiliente, com característica de espécie generalista. Servindo de espécie potencial para planos 
de recuperação de áreas degradas no bioma Cerrado em áreas fragmentadas e com matriz urbana.
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Resumo: O estado da arte pode contribuir para o conhecimento e/ou reconhecimento de estudos que estão sen-
do, ou já foram realizados a respeito de informações obtidas por técnicas de segmentação no contexto agrícola e 
florestal, no mundo. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo responder a seguinte questão científica: (i) 
quais os principais algoritmos de segmentação e classificação, para o processamento de imagens de alta resolução 
obtidas por RPAS, na agricultura e floresta de precisão? Para responder essa questão, realizamos uma revisão 
bibliométrica sistemática dos artigos publicados na última década (2010-2020). Obteve-se 53 artigos científicos 
das plataformas Web of Science e Scopus, sendo identificados os alvos de estudo (espécies florestais, agrícolas 
e plantas daninhas) e os algoritmos segmentadores e classificadores de imagens. A maioria dos trabalhos foi re-
alizado em florestas naturais e de coníferas. Quanto as espécies agrícolas, destacou-se a espécie Vitis vinífera e 
plantas daninhas. Referente aos algoritmos de segmentação e classificação de imagens utilizados nas publicações 
destacaram-se principalmente o Random Forest e Convoluctional Neural Network. Dessa forma, foi possível ave-
riguar uma tendência na realização da associação de algoritmos de segmentação e classificação em imagens de alta 
resolução, obtidos por RPAS.

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina; OBIA; RPAS.

MAIN SEGMENTATION AND CLASSIFICATION ALGORITHMS IN HIGH 
RESOLUTION IMAGES: STATE OF THE ART

 
Abstract: The state of the art can contribute to the knowledge and/or recognition of studies that are being, or have 
already been carried out, regarding appropriate information by techniques of use in the agricultural and forestry 
context, in the world. In this context, this work aims to answer the following scientific question: (i) what are the 
main combination and classification algorithms for the processing of high-resolution images adjusted for RPAS, 
in precision agriculture and forestry? To answer this question, we performed a systematic bibliometric review of 
articles published in the last decades (2010-2020). 53 scientific articles were obtained from the Web of Science and 
Scopus platforms, identifying the study targets (forest, agricultural and weed species) and the image segmentation 
and classifier algorithms. Most of the work was carried out in natural and coniferous forests. As for agricultural 
species, Vitis vinifera and weeds stood out. Regarding the image classification and classification algorithms used 
in publications, the Random Forest and Convolutional Neural Network stood out. Thus, it was possible to verify a 
trend in the realization of the association of segmentation and classification algorithms in high-resolution images 
obtained by RPAS.

Keywords: Machine Learning; OBIA; RPAS.
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1. INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos no âmbito do sensoriamento remoto (SR) têm proporcionado a ge-

ração de imagens com maior poder de discriminação de alvos na superfície terrestre. Especificamente, 
nos setores agrícola e florestal, que necessitam de monitoramento constante. Imagens de altíssima reso-
lução espacial, espectral e temporal, como as obtidas por sensores embarcados em sistemas de aeronave 
remotamente pilotas (RPAS), estão atualmente em uma fase de expansão, incentivada pelo constante 
desenvolvimento de novos modelos e sensores, para obter informações de tais áreas. 

Os RPAS são considerados econômicos, em relação ao uso de sensores orbitais, e podem cap-
turar imagens de alta resolução de vários pontos de vista (GRENZDÖRFFER et al., 2008; MANFREDA 
et al., 2018). Como resultado, essas aeronaves oferecem alta versatilidade durante o processo de aquisi-
ção, planejando voos personalizados em diferentes alturas ou ângulos para capturar imagens (JURADO 
et al., 2020). Eugenio et al. (2020), destaca que desde 2013, tem havido uma evolução crescente dos 
trabalhos científicos na área florestal utilizando RPAS.

Métodos tradicionais de interpretação baseados em processamento digital de imagem (PDI) 
de média e baixa resolução apresentam grande dificuldade na interpretação de recursos complexos de 
imagens de alta resolução (LIU et al., 2020). A análise de imagem baseada em objeto (OBIA), no âmbito 
do SR, ganhou popularidade nos últimos anos, juntamente com as imagens de alta resolução. Confor-
me Pande-Chetri et al. (2017) e Whiteside et al. (2011), a OBIA leva em consideração as informações 
espectrais e espaciais (textura, forma e relação de combinação espacial) para caracterizar a paisagem, 
e geralmente supera o método baseado em pixels para classificação de vegetação, particularmente com 
imagens de alta resolução.

Na literatura, estudos tem utilizado a segmentação durante o processamento das imagens de 
alta resolução. Como por exemplo as técnicas de correspondência de modelos, seguimento de vale, 
filtragem máxima local, detecção de bordas, agrupamento espacial, transformação de bacias hidrográfi-
cas ou combinações destes, foram testadas com resultados promissores (BRANDTBERG e WALTER, 
1998; CULVENOR, 2002; POULIOT et al., 2002; WANG, 2010).

Pesquisas à cerca da extração de informações do processamento de dados de sensores embarca-
dos em RPAS, estão em constante aprimoramento. O estado da arte pode contribuir para o conhecimento 
e/ou reconhecimento de estudos que estão sendo, ou já foram realizados a respeito de informações ob-
tidas por técnicas de OBIA no contexto agrícola e florestal mundial. Diante da premissa abordada, este 
trabalho tem como objetivo responder a seguinte questão científica: (i) quais os principais algoritmos de 
segmentação e classificação, para o processamento de imagens de alta resolução obtidas por RPAS, na 
agricultura e floresta de precisão?

2. MATERIAL E MÉTODOS
Adotou-se como metodologia de pesquisa a análise sistemática e bibliométrica de artigos cien-

tíficos (2010 a dezembro de 2020) disponível nas plataformas Web of Science e Scopus. Apenas artigos 
com Digital Object Identifier System (DOI), publicados em inglês em todo o mundo e de acesso aberto 
foram incluídos nesta revisão. Os termos descritivos foram configurados em combinações conforme 
(Tabela 1).
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Tabela 1 – Descritores utilizados para as buscas de artigos científicos, nas plataformas Web of Scien-
ce, Scopus.

Eixo Temático Termos descritores
Plataforma “RPAS”, “Drone”, “Unmanned Aerial Vehicle”
Conceito “Segmentation”, “Object Based Image Analysis”, “High Resolution Images”, “Remote Sen-

sing”
Aplicação “Agriculture”, “Forest” 

As variáveis analisadas foram: alvos de estudo (espécies florestais, agrícolas e plantas dani-
nhas), e os algoritmos segmentadores de imagens. Para análise e quantificação, os dados foram tabu-
lados em planilha do Microsoft Excel®. Por fim, foram discutidos os aspectos mais recorrentes das 
aplicações de RPAS no que diz respeito à área de aplicação, abordando os principais avanços, tendências 
e inovações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Espécies agrícolas e florestais 

No total, foram contabilizados 53 artigos dentro da temática abordada. É importante ressaltar 
que alguns manuscritos apresentaram mais de uma espécie agrícola e/ou florestal, assim como mais de 
um algoritmo de segmentação. Dessa forma, em relação as aplicações na agricultura (Figura 1a) a espé-
cie de Vitis vinifera destacou-se como a mais representativa. A espécie possui grande importância econô-
mica, visto que fonte de matéria prima para a produção de vinhos, vinagres, sucos e cosméticos. Muitas 
pesquisas estão voltadas ao monitoramento constante das plantações, conforme o trabalho de Kerkech et 
al. (2020), que propuseram um novo método que melhora a detecção de doenças da videira, utilizando 
imagens multiespectrais, obtidas por RPAS. Espécies de plantas daninhas no setor agrícola, também 
foram alvo de diversos estudos considerados nessa pesquisa. Isso pode estar relacionado a necessidade 
de monitorar campos agrícolas automaticamente, permitindo passos em direção a uma agricultura mais 
sustentável. O monitoramento preciso e de alta resolução é um pré-requisito fundamental para uma in-
tervenção direcionada e a aplicação seletiva de agroquímicos (SA et al. 2018).

Quanto a classificação das publicações em relação às espécies florestais estudadas, notou-se 
que florestas naturais tiveram destaque entre as publicações (Figura 1b). A maioria das pesquisas rela-
cionadas, testaram imagens de alta resolução e segmentação para obtenção de variáveis dendrométricas, 
como altura (h), diâmetro a altura do peito (DAP) e delineamento de copas de árvores individuais. Gu 
et al. (2020) compararam a precisão da segmentação de copas de árvores individuais, usando imagens 
RGB, para obter modelos de altura do dossel (CHM) e informações de luminosidade espectral, de uma 
floresta natural dos Estados Unidos da América. 
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Outros estudos relevantes estão direcionados as florestas de coníferas (Pinus sp. e Picea 
abies). Este fato pode estar relacionado ao grande número de pesquisas realizadas em regiões de 
clima temperado, onde há dominância de coníferas. Além disso, estas espécies são mais fáceis de 
interpretar com métodos de SR, especialmente no nível de árvore individual. Conforme o trabalho 
de Hernandez et al. (2016), que estimaram as variáveis de Pinus sp. no nível de árvore individual 
(posição, altura da árvore e diâmetro da copa), em Portugal, utilizando a segmentação pixel a pixel 
e por regiões.

Figura 1 – Classificação das publicações por espécies: florestais (a) e agrícolas e plantas daninhas (b).

3.2 Principais algoritmos de segmentação e classificação de imagens

O aprendizado de máquinas (AM), compõe um campo de pesquisa em inteligência com-

putacional que estuda a construção de métodos capazes de extrair conhecimento a partir de amos-

tras de dados (MITCHELL, 1997). De modo geral, uma variedade de algoritmos é utilizada para 

diversas finalidades em várias áreas da ciência, sobretudo para classificação, que é o processo de 

atribuir rótulo a uma determinada informação (RUSSEL; NORVING, 1995).

Com base no levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa foram obtidas a infor-

mações acerca dos principais algoritmos para segmentar e classificar imagens. As publicações ana-

lisadas definiram os principais algoritmos como sendo: Random Forest (RF), Convoluctional Neu-

ral Network (CNN), Support Vector Machine (SVM), K-means e Watershed, de forma singular ou 

em associação (Figura 2).
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Figura 2 – Principais algoritmos segmentadores e classificadores de imagens utilizados nas publi-
cações.

Os processos de classificação nos quais o RF foi aplicado puramente tiveram cenários diver-
sificados, tais como identificação de plantas daninhas em linhas de plantio de culturas herbáceas (CAS-
TRO et al., 2018), determinação da cobertura área de culturas agrícolas (ZHOU, 2019) e classificação 
espécies florestais subtropicais em imagens multiespectrais (XU, 2020).

As publicações analisadas neste estudo mostraram que a aplicação da CNN para classificação 
foi de modo geral feita a partir da associação com outros algoritmos de AM, tais como RF e SVM, a 
exemplo do trabalho de Bhatnagar et al. (2020). Contudo as aplicações do CNN foram de cenários de 
detecção de plantas daninhas em hortaliças como espinafre e alface (TORRES et al., 2020); culturas 
anuais como milho, batata e sorgo (YANG et al., 2019). Ressalta-se que em grande parte dos trabalhos 
um dos objetivos foi propor um método eficiente de reconhecimento de alvos por meio de OBIA.

O SVM foi utilizado como classificador principalmente em associação a outros algoritmos. 
Observaram-se diversas aplicações desta ferramenta, tais como: contagem de espécies arbóreas em re-
servas naturais (CHMIELEWSKI et al., 2020), monitoramento de Querus suber L. (DE LUCA et al., 
2019) ocupação do solo com espécies arbóreas, culturas agrícolas e plantas daninhas (LIU et al., 2020). 
Já o trabalho de Su et al. (2019) aplicou SVM como algoritmo segmentador para dados RGB com o 
objetivo de secas em safras de trigo.
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Nas pesquisas analisadas o K-means auxiliou no processo de segmentação de imagens cujo 
os alvos de estudo eram: floresta natural (JURADO et al., 2020), com o objetivo de avaliar o efeito da 
luz solar na definição de parâmetros estruturais das árvores; Olea europaea (JURADO et al., 2020) que 
analisaram características morfológicas da espécie por meio de dados de sensores multiespectrais, além 
de espécies de videiras (POBLETE- ECHEVERRÍA et al., 2017). Para as pesquisas analisadas, que 
utilizaram o algoritmo watershed, tiveram como objetivo determinar com precisão a melhor escala de 
imagem para delimitação de copas de espécies coníferas ou caducifólias (GU et al., 2020), apresentação 
de dados simplificados para demonstração de aplicação de RPAS na agricultura. 

4. CONCLUSÃO
A avaliação dos resultados da segmentação e classificação de imagens de sensores embarcados 

em RPAS é uma das dificuldades no campo das ciências agrárias. No entanto, é uma tecnologia essen-
cial para obtenção de informações a respeito das culturas agrícolas e florestas, assim como tornaram-se 
alternativa para o processamento de grande volume de dados. Este trabalho resume de forma sistemática 
os principais algoritmos de segmentadores e classificadores de imagens comumente usados. Conforme 
a análise nas publicações encontradas, nestes processos os algoritmos que têm sido mais aplicados são 
o Random Forest e as Convolutional Neural Network.

Como regra geral, o nível de precisão obtido em uma classificação de sensoriamento remoto 
depende de diversos fatores, como a adequação dos locais de treinamento; o tamanho, forma, distribui-
ção e frequência de ocorrência de áreas individuais atribuídas a cada alvo de estudo (agrícola e florestal); 
o desempenho e a resolução do sensor; os métodos envolvidos na classificação (interpretação de foto 
visual versus classificação estatística auxiliada por computador); e outros.

Até recentemente, o monitoramento mais avançado de áreas com cobertura vegetal ocorria por 
meio de imagens de satélite, muitas vezes mais caras e imprecisas para estudos que exigem um volume 
de informações e grau de detalhamento expressivos. Hoje, as informações obtidas pelo RPAS oferecem 
inúmeras possibilidades para o monitoramento dos cultivos agrícolas e florestais e estão integradas a 
todas as fases do ciclo de uma determinada espécie.

5. AGRADECIMENTOS
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela concessão de bolsas de estudo.

REFERÊNCIAS
BHATNAGAR, S.; GILL, L.; GHOSH, B. Drone Image Segmentation Using Machine and Deep Lear-
ning for Mapping Raised Bog Vegetation Communities. Remote Sensing. 2020, 12, 2602. 

BRANDTBERG, T.; WALTER, F. Automated delineation of individual tree crowns in high spatial 
resolution aerial images by multiple-scale analysis. Machine Vision and Applications, v. 11, n. 2, p. 
64-73, 1998.



89CAPÍTULO 10 | PRINCIPAIS ALGORITMOS DE SEGMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO EM IMAGENS DE ALTA 
RESOLUÇÃO - ESTADO DA ARTE | P1C10

PARTE I - GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

CHMIELEWSKI, S.; BOCHNIAK, A.; NATAPOV, A.; WĘŻYK, P. Introducing GEOBIA to Lands-
cape Imageability Assessment: A Multi-Temporal Case Study of the Nature Reserve “Kózki”, Poland. 
Remote Sensing. 2020, 12, 2792. 

CULVENOR D. S. TIDA: An algorithm for delineation of tree crowns in high spatial resolution remo-
tely sensed imagery. Computers & Geosciences, v. 28, n. 1, p. 33-44, 2002.

DE LUCA, G.; SILVA, J.M.; CERASOLI, S.; ARAÚJO, J.; CAMPOS, J.; DI FAZIO, S.; MODICA, 
G. Object-Based Land Cover Classification of Cork Oak Woodlands using UAV Imagery and Orfeo 
ToolBox. Remote Sensing. 2019, 11, 1238. 

EUGENIO, C. T. SCHONS, C. L. MALLMANN, M. S. SCHUH, P. FERNANDES, T. L. BADIN, 
Remotely piloted aircraft systems and forests: A global state of the art and future challenges. Can. J. 
For. Res., v.50, n. 8, p. 705–716, 2020.

GRENZDÖRFFER, G.; ENGEL, A.; TEICHERT, B. The photogrammetric potential of low-cost 
UAVs in forestry and agriculture. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci., v. 31, p. 
1207–1214, 2008.

GU, J.; GRYBAS, H.; CONGALTON, R. G. A comparison of forest tree crown delineation from 
unmanned aerial imagery using canopy height models vs. spectral lightness. Forests, v. 11, n. 6, p. 
605, 2020.

HERNANDEZ, J. G.; FERREIRO, E. G.; SARMENTO, A.; SILVA, J.; NUNES, A.; CORREIA, A. 
C.; VARELA, R. A. D. Using high resolution UAV imagery to estimate tree variables in Pinus pinea 
plantation in Portugal. Forest Systems, v. 25, n. 2, p. 16, 2016.

JURADO, J. M. ORTEGA, L.; CUBILLAS, J. J.; FEITO, F. R. Multispectral mapping on 3D models 
and multi-temporal monitoring for individual characterization of olive trees. Remote Sensing, v. 12, n. 
7, p. 1106, 2020.

KERKECH, M.; HAFIANE, A.; CANALS, R. VddNet: Vine Disease Detection Network Based on 
Multispectral Images and Depth Map. Remote Sensing, v. 12, n. 20, p. 3305, 2020.

LIU, M.; YU, T.; GU, X.; SUN, Z.; YANG, J.; ZHANG, Z.; LI, J. The impact of spatial resolution on 
the classification of vegetation types in highly fragmented planting areas based on unmanned aerial 
vehicle hyperspectral images. Remote Sensing, v. 12, n. 1, p. 146, 2020.

MANFREDA, S.; MCCABE, M.F.; MILLER, P. E.; LUCAS, R.; PAJUELO MADRIGAL, V.; 
MALLINIS, G.; BEN DOR, E.; HELMAN, D.; ESTES, L.; CIRAOLO, G. On the Use of Unmanned 
Aerial Systems for Environmental Monitoring. Remote Sensing, v. 10, n. 4, p. 641, 2018.

MITCHELL, T. M. Machine learning. 1a Edição McGraw-Hill, 1997.



90 CAPÍTULO 10 | PRINCIPAIS ALGORITMOS DE SEGMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO EM IMAGENS DE ALTA 
RESOLUÇÃO - ESTADO DA ARTE | P1C10

PARTE I - GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

PANDE-CHHETRI, R.; ABD-ELRAHMAN, A.; LIU, T.; MORTON, J.; WILHELM, V. L. Object-
-based classification of wetland vegetation using very high-resolution unmanned air system imagery. 
European Journal of Remote Sensing, v. 50, n.1, p. 564–576, 2017.

POBLETE-ECHEVERRÍA, C.; OLMEDO, G. F.; INGRAM, B.; BARDEEN, M. Detection and seg-
mentation of vine canopy in ultra-high spatial resolution RGB imagery obtained from unmanned aerial 
vehicle (UAV): A case study in a commercial vineyard. Remote Sensing, v. 9, n. 3, p. 268, 2017.

POULIOT D. A.; KING D. J.; BELL F. W.; PITT D. G. Automated tree crown detection and delinea-
tion in high-resolution digital camera imagery of coniferous forest regeneration. Remote Sensing of 
Environment, v. 82, n. 2-3, p. 322-334, 2002.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. Reinforcement learning. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 
p. 598-624, 1995.

SA, I.; POPOVIĆ, M.; KHANNA, R.; CHEN, Z.; LOTTES, P.; LIEBISCH, F.; SIEGWART, R. We-
edMap: A large-scale semantic weed mapping framework using aerial multispectral imaging and deep 
neural network for precision farming. Remote Sensing, v. 10, n. 9, p. 1423, 2018.

SU, J. et al. Machine learning-based crop drought mapping system by UAV remote sensing RGB ima-
gery. Unmanned systems, v. 8, n. 01, p. 71-83, 2020.

TORRES, D. L; FEITOSA, R. Q; LA ROSA, L. E. C; HAPP, P. N.; MARCATO, J.; GONÇALVES, 
W. N.; LIESENBERG, V. Semantic Segmentation Of Endangered Tree Species In Brazilian Savanna 
Using Deeplabv3+ Variants. In: 2020 IEEE Latin American GRSS & ISPRS Remote Sensing Con-
ference (LAGIRS). IEEE, 2020. p. 515-520. 

WANG L. A multi-scale approach for delineating individual tree crowns with very high-resolution 
imagery. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, v. 76, n. 4, p. 371-378, 2010.

WHITESIDE, T. G.; BOGGS, G. S.; MAIER, S. W. Comparing object-based and pixel-based classifi-
cations for mapping savannas. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinfor-
mation, v. 13, n. 6, p. 884–893, 2011.

XU, Z.; SHEN, X.; CAO, L.; COOPS, N. C.; GOODBODY, T. R.; ZHONG, T.; WU, X. (2020). Tree 
species classification using UAS-based digital aerial photogrammetry point clouds and multispectral 
imageries in subtropical natural forests. International Journal of Applied Earth Observation and 
Geoinformation, v. 92, p. 102173, 2020.

YANG, Q. et al. Mapping plastic mulched farmland for high resolution images of unmanned aerial 
vehicle using deep semantic segmentation. Remote Sensing, v. 11, n. 17, p. 2008, 2019.

ZOU, Z; SHI, Z; Y. GUO, Y; YE, J. “Object detection in 20 years: A survey,” 2019.



91CAPÍTULO 11 | USO DAS TERRAS E REMANESCENTES FLORESTAIS NOS MUNICÍPIOS DA SERRA DA JIBOIA, BA | 
P1C11

PARTE I - GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Capítulo 11

USO DAS TERRAS E REMANESCENTES FLORESTAIS 
NOS MUNICÍPIOS DA SERRA DA JIBOIA, BA

MÔNICA SANTANA DA LUZ 1; EVERTON LUÍS POELKING 2

1 Graduanda em engenharia florestal, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil
2 Professor Dr., Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil

Autor correspondente (e-mail): monyksantana12@gmail.com

Resumo: As alterações nos ecossistemas geradas por ações antrópicas têm acarretado a fragmentação da vegeta-
ção nativa e degradação na paisagem fazendo com que seja de extrema importância os estudos sobre o uso e ocu-
pação das terras. Assim o presente trabalho teve como objetivo mapear o uso e cobertura das terras com destaque 
aos fragmentos florestais do entorno da Serra da Jiboia localizada no Recôncavo da Bahia. Este trabalho buscou 
avaliar a adesão destes municípios ao Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais. Foi realizada uma classifi-
cação supervisionada de imagens do sensor Planetscope, das diferentes fitofisionomias: Floresta secundária, for-
mação savânica, pastagem, agricultura, solo exposto e afloramento de rochas, área urbana, água, nuvens e sombra, 
gerando um mapa de cobertura vegetal e uso da terra. Estes dados foram cruzados com o registro de imóveis do 
CEFIR para obtenção dos valores de floresta natural protegidos por lei. A pastagem apresenta as maiores exten-
sões na área de estudo, junto com a formação savânica, destinados a pecuária, o que demonstra uma progressiva 
conversão de florestas para atividades agropastoris. Nos municípios estudados restam cerca de 13,5 % da floresta 
natural original, concentrada principalmente em áreas de declividade mais acentuadas, especialmente na Serra 
da Jiboia e ocorrem muitos pequenos fragmentos dispersos. As áreas de floresta natural dentro das propriedades 
certificadas somam 11566 ha.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; SIG; CEFIR.

LANDUSE AND FOREST REMNANTS IN THE MUNICIPALITIES OF SERRA DA 
JIBOIA, BA

Abstract: Changes in ecosystems generated by anthropic activity have caused the fragmentation of native vege-
tation and landscape degradation, making studies on the occupation and landuse are extremely important. Thus, 
this study aimed to mapping the cover and landuse, highlighting the forest fragments around the Serra da Jiboia 
located in the Recôncavo da Bahia. This work aimed to evaluate the adhesion of these municipalities to the State 
Forestry Registry of Rural Properties. A supervised classification of the Planetscope sensor images was carried out, 
from the different phytophysiognomies: Secondary forest, savanna formation, pasture, agriculture, exposed soil 
and rock outcrops, urban area, water, clouds and shade, generating a map of vegetation cover and landuse. These 
data were cross-checked with the CEFIR property registry to obtain the values of natural forest protected by law. 
The pasture presents the largest extensions in the study area, together with the savanna formation, destined for 
cattle raising, which demonstrates a progressive conversion of forests to agro-pastoral activities. In the studied mu-
nicipalities, approximately 13.5% of the original natural forest remains, mainly concentrated in areas with steeper 
slopes, especially in Serra da Jiboia, and there are many small scattered fragments. The natural forest areas within 
the certified properties total 11566 ha.

Keywords: Remote Sensing; GIS; CEFIR.
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1. INTRODUÇÃO
Desde o início do processo de colonização no Brasil, boa parte da vegetação nos biomas bra-

sileiros foi intensamente devastada. Dentre esses biomas, a Mata Atlântica foi a que mais sofreu com o 
desmatamento, pois ela se encontra no litoral do país, local do início do avanço da ocupação do Brasil 
nos últimos séculos. Originalmente ela ocupava cerca de 15% do território nacional cobrindo uma área 
de 1.110.182 Km², e atualmente restam apenas 12.4% da floresta (IBF, 2020). Território de 72% da po-
pulação abriga três dos maiores centros urbanos do continente sul-americano e concentra 70% do PIB 
(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2020). 

Presente em 17 estados, esse bioma se estende pela costa do Oceano Atlântico promovendo 
inúmeras atividades importantes para a economia do país. No estado da Bahia a Mata Atlântica está pre-
sente no litoral norte, ao oeste da Chapada Diamantina, baixo sul, sul e ao extremo-sul exibindo uma flo-
ra com elementos florísticos únicos compondo diversas regiões biogeográficas exuberantes percorrendo 
grandes extensões no sentido norte-sul. Apesar de sua grande importância econômica e socioambiental, 
o bioma foi reduzido a pequenos fragmentos (TABARELLI et al., 2005). A fragmentação tornou-se 
uma realidade nas florestas tropicais, principalmente para a Mata Atlântica com o aumento dos ciclos 
econômicos e a expansão da população nas regiões litorâneas nos últimos séculos afetando gravemente 
a integridade dos distintos ecossistemas acarretando em grandes perdas de habitats da floresta. Em vista 
disso foi criado no estado baiano o CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais), onde é rea-
lizada uma fiscalização e monitoramento de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal 
(RL), servindo como auxílio para o controle de atividades rurais realizadas e na gerência de políticas 
públicas para estes locais. O processo de fragmentação provoca alterações no número de habitats dispo-
níveis, deixando estes locais precários causando diversos efeitos, como inibição da migração, efeito de 
borda, imigração de espécies exóticas, redução no tamanho das populações podendo chegar à extinção 
das espécies presentes nestes remanescentes. Em sua maior parte, estes remanescentes apresentam-se 
em fragmentos menores ou iguais a 50 ha, tendo diferentes variações no grau de distanciamento entre 
eles podendo ser de metros ou vários quilômetros (RIBEIRO et al., 2009). A Serra da Jibóia é um re-
manescente florestal contínuo de Mata Atlântica em diferentes estágios de conservação e regeneração 
está localizada no Recôncavo Sul da Bahia possui uma extensão de 5.616 ha, nela encontram-se três 
bacias hidrográficas tendo grande importância no desenvolvimento econômico e social de 30 municí-
pios (BLENGINI et al., 2015). A região exibe características extremamente peculiares, abrigando ampla 
variedade de tipos vegetacionais ocorrendo, no lado oeste da serra extensas áreas de Caatinga, ao leste 
mata ombrófila densa e uma vegetação de campo rupestre no topo (MACEDO et al., 2013).

Na Serra da Jiboia ocorre grande influência de ações antrópicas como o desenvolvimento 
de atividades agropecuárias associadas ao manejo de pastagens, queimadas, caça predatória, extração 
de espécies vegetais, impactos provocados principalmente nas últimas décadas (SANDES; SANTOS, 
2017). Diante desses fatos relacionados à fragmentação de habitats e a antropização dos remanescentes 
de vegetação nativa, os estudos sobre a ecologia de paisagem auxiliam no entendimento técnico e teóri-
co para a compreensão das interações entre homem e o ambiente, como base para o manejo, conservação 
e desenvolvimento da paisagem, já que ela utiliza ferramentas para o conhecimento da dinâmica dos 
ambientes e sua estrutura com escalas espaciais e temporais. O avanço do sensoriamento remoto possi-
bilitou o desenvolvimento de dados mais precisos, de baixo custo e com maior rapidez para os pesquisa-
dores. O uso de imagens de satélites facilitou o mapeamento e o entendimento na dinâmica nessas áreas 



93CAPÍTULO 11 | USO DAS TERRAS E REMANESCENTES FLORESTAIS NOS MUNICÍPIOS DA SERRA DA JIBOIA, BA | 
P1C11

PARTE I - GEOTECNOLOGIA E ECOLOGIA FLORESTAL
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

permitindo maior crescimento da ecologia de paisagem. Neste contexto, e levando-se em conta que o 
emprego de geotecnologias tem um papel de suma importância no que tange os estudos nas mudanças 
de formações florestais e na compreensão de suas alterações, este trabalho tem por objetivo realizar um 
mapeamento dos remanescentes florestais e de uso das terras nos municípios da Serra da Jiboia e avaliar 
a aderência ao CEFIR com o auxílio das técnicas de geoprocessamento. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado na Serra da Jiboia, localizada no Recôncavo Sul da Bahia, que se esten-

de por aproximadamente 440 km² situada nos limites de 5 municípios: Elísio Medrado, Santa Terezinha, 
São Miguel das Matas, Castro Alves e Varzedo. A área possui uma extensão de 8.611 ha em que destes 
5.616 ha são de remanescentes florestais de Mata Atlântica com regiões nas áreas mais baixas modifi-
cadas pela presença da agricultura e pecuária, fundamentada na criação de bovinos (BLENGINI et al., 
2015). A Serra apresenta uma elevação de aproximadamente 820 metros de altitude com a presença de 
afloramentos rochosos e morros, possuindo um clima que varia de semi-úmido a seco, com temperatura 
anual de 23 ºC e precipitação anual de 1.066 mm (RAMOS, 2020). A região apresenta uma transição 
entre o domínio da Mata Atlântica e da Caatinga.

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo dos 5 municípios: Elísio Medrado, Santa Terezinha, 
São Miguel das Matas, Castro Alves e Varzedo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para a realização deste trabalho foram utilizadas 3 imagens obtidas por sensores a bordo da 
constelação de satélites Planetscope de resolução espacial de 3 m, possuindo uma resolução radiomé-
trica de 12 bits, resolução espectral com 4 bandas espectrais no visível e infravermelho (3 bandas do 
visível azul, verde, vermelho e 1 do infravermelho próximo) com data de aquisição de 14 de março de 
2021, 2 e 11 de setembro de 2020 adquiridas através do site Planet (2021). Devido às características 
meteorológicas da região, não foi possível obter imagens sem cobertura de nuvens para esse trabalho. 
Ademais, não foi possível obter imagens da mesma data com cobertura completa para a área de estudo. 
Para mapeamento do uso e cobertura da terra foram coletadas amostras de treinamento, por meio de 
interpretação visual de composição colorida, para as diferentes classes do uso e cobertura da terra como: 
Floresta secundária, formação savânica, pastagem, agricultura, solo exposto e afloramento de rochas, 
área urbana, água, nuvens e sombra, conforme legenda do MapBiomas (2021). O processamento das 
imagens foi feito no programa ArcGis 10.2, o mapeamento do uso e cobertura da terra foi realizado com 
base na classificação supervisionada pelo classificador Random Trees, utilizando os parâmetros do pro-
grama baseado pixel a pixel. O índice Kappa foi utilizado para avaliar a concisão temática empregando 
todos os elementos da matriz em seu cálculo (COGALTON e GREEN, 1999).

Os dados utilizados para a avaliação dos imóveis nos 5 municípios, foram coletados no site do 
SiCAR (2021), que é o sistema nacional de cadastro ambiental rural, onde contém uma base de dados 
para downloads dos imóveis cadastrados pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR), que é o registro públi-
co eletrônico dos imóveis rurais que tem por finalidade o armazenamento das informações referentes 
às áreas de vegetação nativa, APPs, RL e dos remanescentes de vegetação nativa, estes dados obtidos 
foram sobrepostos ao mapa já classificado para a realização dos cálculos para encontrar o quanto de 
Floresta secundária está preservada nesses imóveis cadastrados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O mapa de uso e cobertura da terra (Figura 2) mostra as áreas que contém a presença da flores-

ta secundária, formação savânica, pastagem, agricultura, solo exposto, área urbana, água, nuvem e som-
bra. O cruzamento das amostras de classificação com as amostras de validação apresentou o resultado do 
Kappa com valor de 0,83, um resultado considerado excelente (GONÇALVES et al., 2016).

Avaliando a proporção das áreas das diferentes classes de uso da terra, conforme apresentado 
na Tabela 1, as áreas de formação savânica e pastagem foram predominantes, ocupam, respectivamente, 
30 e 37% das áreas dos 5 municípios. Por sua vez, a pastagem é a principal atividade agrícola dos muni-
cípios estudados, principalmente para criação de bovinos. A agropecuária é a atividade mais importante 
no entorno da Serra da Jibóia. A região apresenta pequenos e médios imóveis rurais com grande adensa-
mento de pequenas unidades produtivas (BLENGINI et al., 2015).

Os 5 municípios somados possuem ainda cerca de 13,5% da floresta natural original da Mata 
Atlântica, a Serra da Jiboia contribui como um grande maciço florestal de grande importância ecológica 
para o local, nas regiões serranas os remanescentes são em geral pequenos, dispersos, em grande parte 
ao longo das drenagens o que impossibilita o fluxo gênico entre os fragmentos e as espécies presentes. 
Em média, as áreas cobertas por nuvens e sombras estiveram entre 3 e 6% dos municípios, exceto para 
Santa Terezinha, com classe de nuvem+sombra para cerca de 13% da área.
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Figura 2 – Mapa de Uso e cobertura da terra nos 5 Municípios: Elísio Medrado, Santa Terezinha, São 
Miguel das Matas, Castro Alves e Varzedo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 1 – Tabela das áreas de Uso das Terras 

Classe Santa Teresinha Elísio Medrado Castro Alves Varzedo São Miguel das 
Matas

Área % Área % Área % Área % Área %
Floresta Natural 522,84 26,40 735,67 10,17 616,21 8,51 558,12 24,05 391,29 17,84 
Formação Savânica 177,54 8,97 2389,10 33,01 2543,80 35,12 798,20 34,40 586,03 26,71 
Pastagem 784,92 39,64 2654,13 36,67 3057,45 42,21 596,32 25,70 748,82 34,13 
Agricultura 30,14 1,52 5,75 0,08 351,03 4,85 107,68 4,64 156,99 7,16 
Solo exposto e aflo-
ramento de rochas

176,14 8,89 1138,07 15,73 270,34 3,73 148,82 6,41 125 5,70 

Área Urbana 5,29 0,27 75,01 1,04 57,83 0,80 22,34 0,96 20,53 0,94 
Água 19,02 0,96 37,56 0,52 17,38 0,24 7,66 0,33 14,77 0,67 
Nuvem 161,51 8,16 95,21 1,32 151,57 2,09 48,70 2,10 69,79 3,18 
Sombra 102,89 5,20 106,51 1,47 178,59 2,47 32,78 1,41 80,65 3,68 
Total 1980,30 100 7237,02 100 7244,20 100 2320,63 100 2193,87 100 

Sobrepostas aos remanescentes de floresta natural, as áreas de imóveis cadastrados no CEFIR 
foram utilizadas para identificar o quanto essas propriedades possuem de vegetação original. 
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Na tabela 2 são apresentados os dados da sobreposição do mapa de floresta secundária com os 
dados de (APPs), (RL) e área dos imóveis cadastrados no CEFIR nos cinco municípios. Os dados soma-
dos entre todos os municípios obtiveram-se o valor de 11.566 ha onde a área de floresta está registrada 
e sob proteção do Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012). As propriedades certificadas de Santa 
Teresinha e Castro Alves agregam as maiores extensões de floresta natural em seus limites. Pode-se 
observar que o município de Castro Alves possui maior área de APP cadastrada e o município de Santa 
Terezinha a menor. Ao total são 1794,66 ha de florestas declaradas e legalmente protegidas de forma 
permanente. Para os dados referentes à (RL) a região de Santa Terezinha tem uma maior área onde já foi 
realizado o cadastro e com menor proporção está o município de Varzedo.

Tabela 2 – Tabela com as áreas de formação florestal certificadas com o CEFIR.

Formação Florestal
Santa Teresinha Elísio Medrado Castro Alves Varzedo São Miguel das 

Matas
APP 125,44* 167,37 810,10 546,22 145,55
Reserva Legal 956,35 546,22 809,47 37,91 597,70 
Área do Imóvel 2735,14 2259,40 2556,64 1954,01 2060,39 

Nota: *hectares

Nos 5 municípios da Serra da Jiboia, Tabela 3 são mostrados os dados da quantidade de imó-
veis e suas áreas cadastradas que totalizam 94.760,99 ha.

Tabela 3 – CEFIR área e número de propriedades certificadas.

Total de imóveis Área Cadastrada (ha) Área do município %
Santa Terezinha 2.002 31.991,70 45,267
Castro Alves 2.335 31.553,37 44,37
Elísio Medrado 1.141 9.240,56 47,78
São Miguel das Matas 1.975 12.288,89 57,36
Varzedo 1.297 9.686,47 42,74

Até o momento menos da metade da área das propriedades dos municípios estudados possuem 
certificação no CEFIR. A exceção do município de São Miguel das Matas. Contudo, o registro com cer-
tificação do CEFIR, garante ao poder público melhor controle de licenciamentos, Programas de Regu-
larização Ambiental, Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas, avaliação dos passivos ambientais, 
dentre outras ferramentas regulamentas no Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012) para garantia da 
sustentabilidade e conservação dos recursos naturais para toda a sociedade.
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4. CONCLUSÃO
A pastagem apresenta as maiores extensões na área de estudo, junto com a formação savânica, 

destinados a pecuária, o que demonstra uma progressiva conversão de florestas para atividades agropas-
toris, nos municípios estudados restam cerca de 13,5 % da floresta natural original, concentrada princi-
palmente em áreas de declividade mais acentuadas, especialmente na Serra da Jiboia. Ocorrem muitos 
pequenos fragmentos dispersos distantes do maciço principal da Serra. Grande parte das propriedades 
rurais possui adesão ao CEFIR, e as áreas de floresta natural dentro das propriedades certificadas somam 
11566 ha.
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Capítulo 12

INTRODUÇÃO AO MANEJO DE RECURSOS NATURAIS

Fernanda Moura Fonseca Lucas
Mariana de Aquino Aragão

Estefany Vaz

 A crescente demanda por produtos e extração dos recursos naturais tem ocasionado 
grandes prejuízos ao planeta, afetando diretamente a sobrevivência humana. A manutenção e 
qualidade de vida estão intimamente ligadas ao meio que vivemos e aos produtos que consu-
mimos, e diante destas circunstâncias o mundo vem constantemente se adequando a compor-
tamentos que minimizem impactos ecológicos negativos. Uma das ferramentas utilizadas para 
alcançar tais fins, é a adoção de práticas associadas ao manejo de recursos naturais.

 O ato de manejar sustentavelmente tornou-se um elemento chave para garantir o equi-
líbrio entre o desenvolvimento econômico e a manutenção dos recursos naturais, uma vez que, 
consiste no planejamento de ações para uso e extração destes bens, de modo a assegurar a sua 
continuidade. Por meio de diferentes técnicas e métodos nas mais variadas áreas, as atividades 
de manejo agregam valor de base ao mesmo tempo que conservam o meio.

 As práticas de manejo atuam em diversos cenários, nas quais compreendem ativida-
des responsáveis pelo aumento da produtividade de produtos madeireiros e não-madeireiros, 
disponibilidade e uso racional dos recursos hídricos, como também, na redução da ocorrência 
de incêndios florestais. Tratando da produção florestal, estas ações podem ser vinculadas a 
ambientes nativos, bem como a plantios comerciais, sendo intimamente ligadas a qualidade e 
demanda produtiva.

 Embora esta temática tenha apresentado desenvolvimento acentuado nas últimas déca-
das, principalmente devido ao surgimento de novas tecnologias, nota-se que há muitas lacunas 
a serem preenchidas diante da heterogeneidade global. Assim, para nosso avanço como socie-
dade, técnicas de manejo precisam ser criadas, atualizadas e difundidas, sendo isso possível por 
meio do incentivo e financiamento de novas pesquisas científicas.

 Partindo deste princípio e no intuito de contribuir com respostas para algumas lacunas 
existentes, os próximos capítulos abordam questões, problemáticas e soluções associadas às 
áreas de atuação que envolvem o manejo dos recursos naturais. 
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Resumo: Os métodos tradicionais utilizados para avaliar os projetos de investimentos florestais, não contem-
plam circunstancialmente as ações gerenciais demandadas no decorrer da vida econômica dos mesmos. Diante 
do exposto, objetivou-se avaliar um modelo de restauração florestal de um sistema agroflorestal manejado com 
abordagem da Análise de Opções Reais em tempo discreto, para suprir deficiências dos métodos tradicionalmente 
utilizados para avaliações de investimentos de capital. Isto posto, as flexibilidades gerenciais envolveram opções 
gerenciais e opções incorporadas. Destarte, baseado no cálculo do valor presente tradicional adjunto ao conheci-
mento do valor da opção do projeto de investimento florestal, obteve-se o valor presente expandido. Desse modo, 
os resultados evidenciaram que o exercício da opção real é considerado viável economicamente no projeto de 
restauração florestal com Sistema Agroflorestal, uma vez que, o valor das opções reais agrega ao investimento con-
siderado aumentando o valor presente líquido tradicional. Por conseguinte, as limitações dos métodos tradicionais 
foram superadas com a utilização da Análise de Opções Reais ao ponderar a quantificação do valor adicional das 
flexibilidades gerenciais, aos quais não são consideradas pelos métodos determinísticos.

Palavras-chave: Restauração florestal; Projeto de investimento; Avaliação econômica; Culturas florestais.

ANALYSIS OF REAL OPTIONS: STRATEGIC DECISION APPLIED TO THE 
MANAGED AGROFORESTRY SYSTEM

Abstract: The traditional methods used to evaluate forest investment projects do not circumstantially contemplate 
the managerial actions required during their economic life. Given the above, the objective was to evaluate a model 
of forest restoration of an agroforestry system managed with the Real Options Analysis approach in discrete time, 
to overcome deficiencies in the methods traditionally used for capital investment evaluations. That said, manageri-
al flexibilities involved managerial options and embedded options. Thus, based on the calculation of the traditional 
present value together with the knowledge of the option value of the forest investment project, the expanded pres-
ent value was obtained. Thus, the results showed that the exercise of the real option is considered economically 
viable in the forest restoration project with an Agroforestry System, since the value of real options adds to the con-
sidered investment, increasing the traditional net present value. Therefore, the limitations of traditional methods 
were overcome with the use of Real Options Analysis when considering the quantification of the additional value 
of managerial flexibilities, which are not considered by deterministic methods.

Keywords: Forest restoration; Investment project; Economic evaluation; Forest cultures.
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1. INTRODUÇÃO
O processo de recuperação da integridade ecológica dos ecossistemas inicia-se com uma ava-

liação da perda de biodiversidade e da capacidade de resiliência do ambiente (FERREIRA, GONÇAL-
VES; DIAS, 2008). A recuperação é aplicada em áreas degradadas, na qual a sucessão ecológica das co-
munidades, desde a colonização até a comunidade clímax de determinado ecossistema, funciona como 
um processo básico para refazer os níveis tróficos, restabelecendo assim a transferência de energia entre 
os seres vivos no ecossistema (LIRA et al., 2015).

O Sistema Agroflorestal (SAF) é um modelo produtivo econômico e ecologicamente susten-
tável que proporciona geração de receitas e manutenção das funções ambientais (SCHULZ; BECKER; 
GÖTSCH, 1994). Isto posto, o banco de sementes gerado com a presença faunística, comum em função 
das frutíferas em SAF multiestratificado, é semelhante a uma floresta natural de estádio secundário de 
sucessão (MORESSI; PADOVAN; PEREIRA, 2014).

Por conseguinte, um projeto de investimento indica a intenção de aplicação de recursos produ-
tivos a fim de incrementar quantitativa e qualitativamente a produção de determinado bem ou serviço, 
diminuindo também os seus gastos de produção (MARQUES, 2014). Destarte, investimento é a aqui-
sição de bens ou de recursos no espaço de tempo presente mantendo-os por um período de valoração 
visando o recebimento de um retorno econômico futuro que compensará o investidor (REILLY; NOR-
TON, 2008).

A metodologia tradicional de avaliação econômica de projetos despreza o valor associado à 
flexibilidade gerencial de se adiar as decisões sobre a implementação de um projeto (JOAQUIM et al., 
2015). Portanto, a Análise de Opções Reais (Real Options Analysis – ROA) auxilia na quantificação dos 
riscos, a partir de uma perspectiva financeira, a qual estabelece o valor das opções estratégicas (SOU-
SA NETO; OLIVEIRA; BERGAMINI, 2008). Logo, percebe-se que os projetos não necessariamente 
devem ser mantidos, como se considera nos métodos tradicionais, uma vez que forem observadas situa-
ções adversas ao planejamento inicial (SOUZA; BALDISSERA; BERTOLINI, 2019).

Assim, quando efetuado um projeto de investimento, a administração detém da flexibilida-
de gerencial para expandi-lo e redirecioná-lo em diferentes momentos no decorrer da vida do mesmo 
(KOTLER; KELLER, 2005). Esta opção de expansão só pode ser exercida, quando desenvolvimentos 
futuros do mercado tornam-se promissores, transformando um investimento inicial, aparentemente não 
lucrativo, em um investimento rentável economicamente (PENROSE, 1979; ARANGO; ARROYAVE; 
HERNÁNDEZ, 2013). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi determinar a viabilidade econômica do modelo 
de restauração florestal de um sistema agroflorestal manejado por meio da Análise de Opções Reais.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O sítio experimental estava instalado na região Centro-Sul do estado de São Paulo, localizado 

nas coordenadas geográficas 22º52’ de Longitude Sul e 48º26’ de Longitude Oeste. 

O modelo de restauração florestal analisado caracteriza-se como sistema agroflorestal maneja-
do (SAFM), o qual no primeiro ano foi introduzido às culturas agrícolas: milho, feijão e mandioca, além 
das espécies arbóreas que sobressaíram e foram objetos de estudo do projeto, com predominância: A. 
colubrina, P. nitens, E. contortisiliquum.
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Os valores nominais foram transformados em valor corrente devido à inflação influir na des-
valorização do Real brasileiro (BRL). Por meio disto, adotou-se o Índice Geral de Preços – Disponibili-
dade Interna (IGP-DI) para deflacionar os custos incorridos para que estes pudessem ser comparados e 
analisados no tempo conforme preconizado por Mendes e Padilha (2007). Assim, o valor deflacionado 
teve como mês base dezembro de 2017 e a nova base o mês de janeiro de 2020. 

Os valores monetários foram expressos em dólar norte americano (USD). Diante disso, consi-
derou-se como taxa de câmbio o preço da moeda estrangeira oficial do Banco Central do Brasil a preço 
de venda, medido em unidades e frações da moeda nacional, que era de BRL 4,2469 em 03/02/2020 de 
acordo com o Banco Central do Brasil (2020).

Ao analisar o SAFM, consideram-se os componentes do fluxo de caixa como a aplicação do 
capital para a implantação do sistema no ano zero com incorporação das culturas agrícolas também nos 
anos um e dois; o enriquecimento com medicinais e frutíferas no ano oito; o preço e volume de madeira 
(lenha) de M. caesalpiniifolia no ano 15; os tratos silviculturais no ano um; o preço do milho; a produção 
de milho no ano um; o plantio de milho no ano um; o plantio de feijão no ano um; a produção de feijão 
no ano um; o sequestro de dióxido de carbono e o preço do dióxido de carbono no ano 20.

Destarte, a tributação dos projetos de investimento seguiu a Classificação Nacional de Ativi-
dades Econômicas (CNAE), no qual a restauração florestal está classificada como atividade econômica 
02.20-9 (Produção Florestal - Florestas nativas). Diante disso, estabeleceu-se que a política tributária do 
produtor rural era o Simples Nacional com receita bruta em 12 meses de até USD 38.512,55 deste modo, 
a alíquota do imposto único foi de 4,0%. 

A taxa de desconto denotada por  foi pautada no modelo de precificação de ativos de capital 
(CAPM) conforme Assaf Neto, Lima e Araujo (2008), devido os projetos de investimento não terem a 
participação do capital de terceiros.

O valor presente líquido tradicional (Eq. 1) permitiu calcular os valores equivalentes de todas 
as entradas e saídas de caixa conforme descrito por Silva, Jacovine e Valverde (2005).

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  �
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 + 𝐾𝐾)𝑡𝑡

𝑇𝑇

𝑡𝑡=1

− 𝐼𝐼 (1)

Em que:

VPLTrad é o valor presente líquido (USD ha-1);

T é a duração do projeto de investimentos;

t é o instante em que os custos e as receitas ocorrem;

K é a taxa de desconto;

FCt é o fluxo de caixa para t períodos;

I é o investimento processado no momento zero (implantação).
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Deste modo, assumiu-se que as receitas oriundas da comercialização dos constituintes arbó-
reos e agrícolas resultavam nos únicos fatores que exerciam influência nos valores do projeto de inves-
timento que, por conseguinte, foram acrescidos das flexibilidades gerenciais de: adiar o investimento 
inicial do ano zero para o ano um, ou ainda abandoná-lo ao final do 1° ano, seguido da opção de expandir 
20% da capacidade produtiva em condições de mercado favorável no 15° ano ao custo operacional de 
USD 1.031,11.

A volatilidade do projeto pode ser obtida por meio do método proposto por Brandão, Dyer 
e Hahn (2012). Em consonância a abordagem da incerteza, desenvolvida por Copeland e Antikarov 
(2001), a volatilidade do processo estocástico do preço do ativo fixo segue um movimento geométrico 
browniano (MGB) conforme a Eq. 2.

𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑉𝑉𝑡𝑡−1 . 𝑒𝑒�𝛼𝛼−
𝜎𝜎2

2 �⧍𝑡𝑡+𝜎𝜎 .Ɛ⧍𝑡𝑡  
 (2)

Em que:

Pt é o preço do ativo subjacente no instante t; 

Pt-1 é o preço do ativo subjacente no instante t -1;

α é a taxa de crescimento de P (drift); 

σ é a volatilidade; 

Ɛ é o erro com distribuição normal padrão;

⧍t é o incremento de um processo de Wiener (incremento do caminho aleatório da variável 
selecionada, com distribuição normal e tempo definido).

A estimativa da volatilidade futura do valor dos projetos de investimentos foi executada por 
meio da simulação pelo método de Monte Carlo, com o auxílio do software @Risk Copyright © 2020 
Palisade Corporation (PALISADE, 2020), que permitiu a geração de 100.000 números pseudoaleató-
rios, resultando em um valor presente probabilístico.

Utilizando-se como base o valor presente líquido, calculado anteriormente por métodos tradi-
cionais de avaliação de investimentos , e o valor da opção do respectivo projeto, torna-se possível obter 
o valor presente líquido expandido (Eq. 3) conforme descrito por Nardelli e Macedo (2011).

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (3)

Em que:

VPLExp é o valor presente líquido expandido tradicional;

VOR é o valor das opções reais.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dispêndios com os tratos silviculturais ocorridos do primeiro ao quinto ano sucessivamen-

te, no oitavo ano, no décimo primeiro ano e no décimo quarto ano da vida útil do ativo biológico, apre-
sentaram um dispêndio de USD 2.294,93. Conseguinte, foi possível determinar o valor presente líquido 
tradicional que foi de USD 19.769,53. 

Ao aplicar o método de Monte Carlo, constatou-se que o valor presente resultou no valor 
médio de USD 36.269,22, desvio padrão de USD 1.511.979,89, valor mínimo de USD 295,56 e valor 
máximo de USD 455.938.310,29, corroborando a presença de volatilidade a ser sopesada no modelo. 

Walter e Barkema (2015) enfatizam a importância de simular sistemas estatísticos pelo método 
de Monte Carlo, no qual a evolução futura do projeto de investimento pode ser prevista por meio de 
cálculos probabilísticos, caso o evento possa ser repetido. 

A Tabela 1 apresenta as diretrizes para a construção do modelo binomial, que consentiu a 
determinação do valor da opção, ou seja, a quantificação da flexibilidade gerencial ponderada e a res-
pectiva probabilidade de executar a reais opções analisadas.

Tabela 1 – Parâmetros para construção do modelo binomial de restauração com Sistema Agroflo-
restal.

Parâmetros Valores
Taxa livre de risco (Rf) 5,42%
Volatilidade 97,00%
Fator de subida (u) 2,64
Fator de descida (d) 0,38
Probabilidade neutra ao risco (p) 29,95%
Probabilidade do ativo diminuir de valor (q = 1 – p) 70,05%

Assim, com a valoração das opções reais incorporadas ao projeto de investimento do modelo 
de restauração com o Sistema Agroflorestal, foi possível constatar que houve agregação de valor, ou 
seja, as opções aumentaram o valor presente líquido tradicional. Logo, o valor presente líquido expan-
dido foi de USD 21.674,10, resultando o valor das opções de USD 1.904,57.

Neste sentido, observa-se (Figura 1) que por meio da Decisão 1, têm-se a probabilidade de 
100% da opção de adiar o investimento do ano zero para o ano um. Ao término do ano um considerando 
uma segunda Decisão foi constatada a oportunidade de investir no projeto de investimento com 100% 
de probabilidade favorável. 

Por fim, como terceira decisão, obteve-se a probabilidade não favorável de expandir a capaci-
dade do projeto em 20% a um custo de USD 1031,11 baseada na baixa probabilidade de 16% de sucesso 
obtido ao final do 15º ano de vida do projeto, ou ainda, continuar com o projeto de investimento sem a 
alteração, com base na probabilidade de 84% de sucesso para esta opção.
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Figura 1 – Probabilidade de exercício de opção ideal do projeto de investimento com Sistema Agro-
florestal.

Ademais, o valor presente líquido esperado do projeto de investimento em modelo de res-
tauração com o Sistema Agroflorestal foi influenciado pela volatilidade, portanto, quanto maior for a 
volatilidade, maior será o valor presente líquido esperado, por conseguinte, menor a probabilidade de 
execução da opção. À vista disso, Arisoy (2010) confirma que a variação da volatilidade pode indicar o 
sucesso dos investimentos, associado ao risco ocorrente nas maiores volatilidades.

Outrossim, para que haja retornos econômicos no SAF, seria necessário o manejo contínuo ao 
longo da vida útil do projeto, já que foram empregados diversos tipos de culturas com manejo distintos 
e com diferentes sazonalidades dentro do sistema.

4. CONCLUSÃO
O exercício das opções reais aplicadas ao projeto de restauração florestal com sistema agroflo-

restal é viável economicamente. 

O valor das opções reais agrega ao investimento considerado aumentando o valor presente 
líquido tradicional dos projetos de restauração florestal com sistema agroflorestal. 

As limitações dos métodos tradicionais foram superadas com a utilização da Análise de Op-
ções Reais ao ponderar a quantificação do valor adicional das flexibilidades gerenciais, aos quais não 
são consideradas pelos métodos determinísticos.
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Resumo: Os projetos de investimentos florestais avaliados por meio de métodos tradicionais, não permitem con-
templar ações gerenciais que podem ser demandadas no decorrer da vida econômica destes, logo, mostram-se 
inadequados para gerir circunstâncias reais intrínsecas aos projetos florestais. Portanto, devido ao valor presente 
líquido tradicional não tomar em consideração as flexibilidades gerenciais, possibilitando gerar resultados equivo-
cados, o objetivo foi avaliar economicamente o modelo de restauração florestal com alta diversidade de espécies 
por meio da abordagem da Análise de Opções Reais. Foram avaliadas as opções de diferir, expandir e contrair o 
investimento, inerentes às especificidades dos modelos de restauração florestal. Com base no valor presente tra-
dicional calculado e conhecendo o valor da opção do projeto de investimento florestal, obteve-se o valor presente 
expandido. Apesar das opções reais agregar valor ao projeto de restauração florestal, estas não foram suficientes 
para tornar o investimento em uma opção viável economicamente. Assim, pelo método da Análise de Opções 
Reais, os projetos de restauração florestal implantados com a metodologia de alta diversidade de espécies não são 
economicamente viáveis conforme os critérios analisados.

Palavras-chave: Economia Florestal, Ativos Florestais, Sistema Agroflorestal, Flexibilidade Gerencial, Restau-
ração Ecológica.

ANALYSIS OF REAL OPTIONS FOR INVESTMENT DECISION IN A FOREST 
RESTORATION MODEL

Abstract: The forest investment projects evaluated by means of traditional methods do not allow contemplating 
management actions that can be demanded in the course of their economic life, so they are inadequate to manage 
real circumstances intrinsic to forest projects. Therefore, due to the traditional net present value not taking into 
account as managerial flexibilities, enabling the production of mistaken results, the objective was to economically 
evaluate the forest restoration model with high diversity of species through the Real Options Analysis approach. 
The options of depending on, expanding and contracting the investment were evaluated, inherent to the specific-
ities of forest restoration models. Based on the traditional present value calculated and knowing the value of the 
option of the forest investment project, the expanded present value was obtained. Although the actual options add 
value to the forest restoration project, these were not enough to make investing into a viable economic option. 
Thus, by the Real Options Analysis method, forest restoration projects implemented with the methodology of high 
species diversity are not economically viable according to the criteria analyzed.

Keywords: Forest Economy, Forest Assets, Agroforestry System, Management Flexibility, Ecological Restoration.
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1. INTRODUÇÃO
A exploração do solo pela agricultura e agropecuária em muitos países elevaram as taxas de 

desmatamento, que, por conseguinte, suprimiram e degradaram a vegetação nativa (SANTOS; PEREI-
RA; CAVALCANTI; 2008). Diante disso, a restauração florestal é considerada instrumento chave para 
a recuperação de áreas cuja vegetação foi suprimida, a qual pode resgatar, em parte, a forma e função 
pertencentes a essas paisagens naturais (HOBBS; HARRIS, 2001; LAMB et al., 2005), ou seja, o mais 
próximo da condição original (BRASIL, 2000).

Engel e Parrota (2003) salientam que a restauração florestal é a ciência de assistir e manejar à 
recuperação da integridade ecológica dos ecossistemas, incluindo um nível mínimo de biodiversidade 
e de variabilidade na estrutura e funcionamento dos processos ecológicos, considerando seus valores 
ambientais e sociais. Contudo, a regeneração natural de florestas é lenta e imprevisível em função de 
diversos distúrbios naturais e artificiais que podem ocorrer, como exemplo, erosões do solo a introdução 
do fogo, ações antrópicas, entre outros (PARROTA et al., 1997).

Isto posto, a restauração florestal demanda de aporte financeiros, portanto, justificam-se ava-
liações de investimentos. Reilly e Brown (2012), Soares et al. (2015) e Veras (2001) salientam que estas 
avaliações auxiliam nas tomadas de decisões, a fim de determinar a grandeza entre os custos e benefícios 
esperados. Logo, a análise de investimento é uma ferramenta de previsão da viabilidade econômica de 
um investimento a qual permite avaliar o interesse da implantação do mesmo.

Dentre as abordagens para avaliação destes investimentos, destaca-se a Análise de Opções 
Reais (Real options analysis – ROA), a qual alude-se as oportunidades implícitas em projetos de capital 
permitindo aos gerenciadores alterar os fluxos de caixa e seus riscos, os quais interferem na aceitabilida-
de do projeto (GITMAN, 2010). Entende-se por opção real como o direito, mas não a obrigatoriedade, 
de entabular uma ação como: expandir, contrair, adiar ou investir em projetos, a um custo predetermi-
nado, denominado preço de exercício, por um período preestabelecido (COPELAND; ANTIKAROV, 
2001). Portanto, a Análise de Opções Reais é baseada na flexibilidade gerencial na tomada de decisões 
a respeito de ativos reais (DIXIT; PINDYCK,1994).

A opção de adiamento do projeto ou de suas etapas, permite prorrogá-lo temporariamente, na 
espera por melhores condições de mercado para retomar o projeto (TOURINHO, 1979; MCDONALD; 
SIEGEL, 1985). Nas opções de expansão e contração, dependendo das condições de mercado, é possível 
alterar a escala de operação inicial do projeto (TRIGEORGIS, 2007). Com isso, a tomada de decisão dos 
gestores é respaldada por um modelo que considera as incertezas de mercado, visando a maximização 
dos lucros dos investidores (MINARDI, 2000).

Dessa forma, o objetivo foi analisar a viabilidade econômica do modelo de restauração flores-
tal de Alta diversidade de espécies por meio da Análise de Opções Reais. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
O sítio experimental estava localizado na região Centro-Sul do estado de São Paulo localizado 

nas coordenadas 22º52’ Sul e 48º26’ Oeste. O clima foi classificado pelo sistema de Köeppen como do 
tipo Cfa, típico de região constantemente úmida. Apresenta de quatro a seis meses com temperaturas 
médias superiores a 22 ºC (ALVARES et al., 2013), com a estação chuvosa entre os meses de setem-
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bro a março e a seca de abril a agosto (CUNHA; MARTINS, 2009). A cobertura vegetal compõe-se 
por fitofisionomias do Cerrado e Mata Atlântica, com predomínio de Floresta Estacional Semidecidual 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1991). 

O modelo de restauração florestal analisado foi caracterizado como sistema de alta diversidade 
sendo implantado manualmente, o qual consistiu no plantio de mudas de 40 espécies florestais de quatro 
grupos ecológico-silviculturais conforme Engel e Parrota (1997), Kageyama et al., (1994) e Martínez-
-Ramos (1985), em espaçamento 3m x 2m, com características de remanescentes da Floresta Estacional 
Semidecidual da região. 

O sistema contou com uma proporção variável de espécies destes grupos: Grupo A: espécies 
pioneiras “sensu stricto”, ciclo de vida curto (até 10-15 anos) Grupo B: espécies oportunistas de clarei-
ras grandes ou de início de sucessão; crescimento rápido e madeira de boa qualidade para lenha; ciclo 
de vida de até 100 anos. Grupo C: espécies oportunistas de clareiras pequenas ou nômades; ciclo de vida 
longo (acima de 100 anos). Grupo D: espécies tolerantes à sombra, ciclo de vida variável, bem como o 
ritmo de crescimento.

Os valores nominais foram transformados em valor corrente devido a inflação influenciar na 
desvalorização do Real brasileiro (BRL). Por meio disto, adotou-se o Índice Geral de Preços – Disponi-
bilidade Interna (IGP-DI) para deflacionar os custos incorridos para que estes pudessem ser comparados 
e analisados no tempo conforme preconizado por Mendes e Padilha (2007). Assim, o valor deflacionado 
teve como mês base dezembro de 2017 e a nova base o mês de janeiro de 2020.

Os valores monetários foram expressos em dólar norte americano (USD) pelo dólar ser uti-
lizado como moeda internacional de referência conforme descrito por Simões et al. (2012). Diante 
disso, considerou-se como taxa de câmbio o preço da moeda estrangeira oficial do Banco Central do 
Brasil a preço de venda, medido em unidades e frações da moeda nacional, que era de BRL 4,2469 em 
03/02/2020 de acordo com o Banco Central do Brasil (2020).

Os fluxos de caixa dos projetos de investimento em ativos biológicos foram projetados para 
o horizonte de 20 anos, ou melhor, que as espécies florestais puderam ser manejadas após este período, 
considerando-se sobretudo os volumes de madeira, e a densidade de indivíduos que influenciaram di-
retamente na biomassa do sistema, conseguinte, no estoque de carbono. À vista disso, os componentes 
do fluxo de caixa foram o investimento demandado para a implantação do sistema no ano 0 e a receita 
gerada com a comercialização do carbono (USD t-1) no ano 20.

A tributação dos projetos de investimento seguiu a Classificação Nacional de Atividades Eco-
nômicas (CNAE), onde a restauração florestal está classificada como atividade econômica 02.20-9 (Pro-
dução Florestal - Florestas nativas). Diante disso, estabeleceu-se que a política tributária do produtor ru-
ral era o Simples Nacional com receita bruta em 12 meses de até USD 38.512,55 deste modo, a alíquota 
do imposto único foi de 4,0%.

A taxa de desconto dos projetos florestais , foi pautada no modelo de precificação de ativos 
de capital (CAPM) conforme Simões, Dinardi e Silva, (2018), devido os projetos de investimento não 
terem a participação do capital de terceiros. Ademais, como desembolso inicial para implantação do pro-
jeto de restauração pelo sistema de alta diversidade, considerou-se que o capital expenditure (CAPEX) 
foi com base nos custos de implantação do ano 0. 
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O valor presente líquido tradicional (Eq. 1) permitiu calcular os valores equivalentes de todas 
as entradas e saídas de caixa conforme descrito por Abdelhady (2021).

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  �
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 + 𝐾𝐾)𝑡𝑡

𝑇𝑇

𝑡𝑡=1

− 𝐼𝐼 (1)

Em que:

VPLTrad é o valor presente líquido tradicional (USD ha-1);

T é a duração do projeto de investimentos (anos);

t é o instante em que os custos e as receitas ocorrem;

K é a taxa de desconto (%);

FCt é o fluxo de caixa para t períodos;

I é o investimento processado no momento zero.

Foram consideradas a flexibilidade de expandir em 20% a capacidade do projeto ainda no 
início, ou adiar esta mesma expansão para o final do 1° ano, ambas ao custo de USD 558,96. Destarte 
no final do 1° ano considerou-se a flexibilidade de se reduzir 20 % da capacidade do projeto à um bônus 
de USD 558,96.

A volatilidade do projeto pode ser obtida por meio do método proposto por Kim et al. (2016). 
Em consoante com abordagem da incerteza, desenvolvida por Copeland e Antikarov (2001), a volatili-
dade do processo estocástico do preço do ativo fixo segue um Movimento Geométrico Browniano. 

Para estimar a volatilidade futura do valor dos projetos de investimentos, foi executada a simu-
lação pelo método de Monte Carlo, com o auxílio do software @Risk Copyright © 2020 Palisade Cor-
poration (PALISADE, 2020), com a geração de 100.000 números pseudoaleatórios. Ademais os ativos 
biológicos foram modelados por meio do software de programação dinâmica Decision Programming 
Language (DPL), Copyright © 2020 Syncopation Software (SYNCOPATION, 2020).

Pautado no VPLTrad e no valor das opções do projeto de investimento, foi possível obter o valor 
presente líquido expandido (VPLExp) conforme Pringles, Olsina e Penizzotto (2020), descrito por meio 
da Eq. 2.

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (2)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio do modelo de CAPM, foi possível medir as relações entre o risco de mercado de um 

ativo e a respectiva compensação por assumi-lo. Assim, determinou-se a taxa do custo de oportunidade 
do projeto de 9,45%. 
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O CAPEX demandado para a implantação do projeto foi de USD 2.083,40. Além disto, a soma 
dos custos com os tratos silviculturais ocorridos do primeiro ao quinto ano sucessivamente, no oitavo 
ano, no décimo primeiro ano, e no décimo quarto ano de vida do ativo biológico foi de USD 711,38. 
Assim, foi possível determinar o valor presente líquido tradicional, ou melhor, sem as flexibilidades 
gerenciais que foi de -USD 564,27. 

O valor das opções do projeto foi de USD 530,27, resultando em um valor presente líquido de 
-USD 34,00 (FIGURA 1). Apesar das opções reais agregar valor ao projeto de restauração florestal, estas 
não foram suficientes para tornar o investimento em uma opção viável economicamente.  

Corroborando com esses resultados, a venda da produção do modelo de restauração florestal 
estudado por Danroco et al. (2012) abate apenas 32% dos custos totais do projeto aplicado. No trabalho 
de Rodrigues et al. (2008), mesmo com o subsídio dos custos com preparo do solo e aquisição de mudas, 
das onze áreas de restauração florestal estudadas, três apresentaram inviabilidade econômica. 

É importante considerar que, ainda que os projetos de restauração florestal por meio do método 
da alta diversidade de espécies não seja uma opção viável economicamente, eles devem ser implantados 
devido a importância da restauração do ecossistema, gerando benefícios para o ambiente pelo resgate da 
forma e função da vegetação natural.

Figura 1 – Árvore de decisão com as opções de adiar, expandir e reduzir o projeto de investimento 
com Sistema de Alta Diversidade.

4. CONCLUSÃO
A Análise de Opções Reais supriu as limitações dos métodos tradicionais ao quantificar o valor 

adicional das flexibilidades gerenciais, não consideradas pelos métodos determinísticos.
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O valor das opções reais, para as condições analisadas, não reverteu o valor presente líquido 
tradicional negativo do projeto de investimento de restauração florestal. 

A Análise de Opções Reais indica que projetos de restauração florestal implantados com a 
metodologia de alta diversidade de espécies não são economicamente viáveis conforme os critérios 
analisados.
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Capítulo 15
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Resumo: Devido ao fato de métodos tradicionais de avaliação de projetos de investimento não permi-
tirem a inclusão das flexibilidades gerenciais associadas ao projeto avaliado, a análise das opções reais 
surge como método alternativo que permitem contemplar essas flexibilidades. Assim, tendo em vista a 
utilidade e precisão do método, esta pesquisa visa avaliar se a análise de opções reais agrega valor em 
um projeto de restauração florestal com consórcio de madeira serrada e lenha manejada. Constata-se 
então, que o projeto apresentou um retorno econômico insuficiente para pagar os custos de implantação 
e dos tratos silviculturais. Em outras situações, o tornaria inviável para a aplicação. Entretanto, visto que 
o projeto objetiva a restauração florestal, este é suficiente para diluir os custos iniciais.

Palavras-chave: Ativos biológicos; Flexibilidades gerenciais; Incertezas; Valor presente líquido.

APPLYING REAL OPTIONS TO A FOREST RESTORATION MODEL: SAWN 
WOOD AND MANAGED FIREWOOD CONSORTIUM

Abstract: Due to the fact that traditional investment project appraisal methods do not allow the in-
clusion of managerial flexibilities associated with the appraised project, the analysis of real options 
emerges as an alternative method that allows these flexibilities to be considered. Thus, considering the 
usefulness and accuracy of the method, this research aims to evaluate whether the analysis of real op-
tions adds value in a forest restoration project with a consortium of sawn wood and managed firewood. 
It is verified then, that the project presented an insufficient economic return to pay the implantation and 
silvicultural treatment costs. In other situations, it would make it unfeasible for application. However, 
since the project aims at forest restoration, this is enough to dilute the initial costs.

Keywords: Biological assets; Management flexibility; Uncertainties; Net present value.
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1. INTRODUÇÃO
A restauração trata da criação de uma comunidade autossustentável que promova a substitui-

ção natural de espécies, sendo capaz de responder de maneira resiliente ao regime local de distúrbios. 
Dessa forma, conduz um ecossistema degradado em direção a trajetória sucessional do ecossistema 
original (CHADZON, 2016; FILOSO et al., 2017; ERBAUGH et al., 2020). 

Geralmente, os projetos de restauração são implantados com a expectativa de rentabilidade, 
porém sem nenhuma avaliação técnica dos projetos de investimento sobre os custos de produção em 
todas as suas etapas (PEREIRA et al., 2018). A análise da viabilidade econômica deve ser realizada para 
auxiliar os investidores na escolha dos projetos com maior retorno econômico, já que os empreendimen-
tos florestais apresentam um longo período de planejamento e a receita é obtida apenas ao final do ciclo 
de produção (BRANDÃO; CURY, 2006).

A análise de investimento é realizada por meio da projeção das condições futuras dos fluxos 
de caixa dos projetos, que por sua vez, são pautados nas informações de custos e receitas dos mesmos de 
acordo com sua vida útil. Na análise econômica de projetos de investimentos, os métodos determinísti-
cos, baseados nos fluxos de caixa descontados são amplamente aplicados (MENDES; PADILHA, 2007).

Entretanto, os métodos determinísticos não consideram as incertezas e as flexibilidades ge-
renciais intrínsecas aos projetos de investimento, como a inflação, a taxa de juros, os impostos e a taxa 
de câmbio (RODRIGUES et al., 2013). Para superar as limitações dos métodos tradicionais, a análise 
de opções reais é uma das metodologias mais indicadas para a avaliação de projetos de investimento 
por modelar as incertezas e incorporar as flexibilidades gerenciais em sua metodologia (COPELAND; 
ANTIKAROV, 2001).

Diante deste contexto, o objetivo foi avaliar se a análise de opções reais agrega valor ao proje-
to de restauração florestal de um consórcio de madeira serrada e lenha manejada.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi desenvolvido a partir de um modelo de restauração florestal com consórcio de 
madeira serrada e lenha manejada, localizado na região Centro-Sul do estado de São Paulo, localizado 
sob coordenadas 22º52’ de Latitude Sul e 48º26’ Longitude Oeste.

O projeto ponderou 10 espécies de rápido crescimento para lenha, em linhas alternadas com 15 
espécies de crescimento mais lento e ciclo de vida mais longo, destinadas à produção de madeira para 
serraria, com densidade de plantio de 2.500 ind. ha-1.

Aos 14 anos após o plantio, as parcelas originais foram subdivididas em quatro parcelas de 25 
m × 25 m, sendo sorteadas duas delas para a eliminação de 100%, por corte raso das árvores da espécie 
Mimosa caesalpiniifolia. As espécies que sobressaíram em abundância foram Enterolobium contortisi-
liquum, Pterogyne nitens e Anadenanthera colubrina.
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2.2. Análise econômica

O fluxo de caixa do projeto de investimento em ativos biológicos foi projetado para o horizon-
te de 20 anos. A saber que considerou-se o investimento demandado para a implantação do sistema no 
ano 0; preço e volume de madeira (lenha) de Mimosa caesalpiniifolia no ano 15; o preço da madeira em 
pé de A. colubrina e volume da madeira de A. colubrina no ano 20; tratos silviculturais nos anos 1, 2 e 
5; e o preço da comercialização do carbono no ano 20.

Os valores nominais foram transformados em valor corrente devido a inflação influenciar na 
desvalorização do Real brasileiro (BRL). Por meio disto, adotou-se o Índice Geral de Preços – Disponi-
bilidade Interna (IGP-DI) para deflacionar os custos incorridos para que estes pudessem ser comparados 
e analisados no tempo conforme preconizado por Mendes e Padilha (2007). Assim, o valor deflacionado 
teve como mês base dezembro de 2017 e a nova base o mês de janeiro de 2020. 

Os valores monetários foram expressos em Dólar americano (USD) devido ser uma divisa in-
ternacional de referência conforme Simões e Gouvea (2015). Diante disso, considerou-se como taxa de 
câmbio o preço da moeda estrangeira oficial do Banco Central do Brasil a preço de venda, medido em 
unidades e frações da moeda nacional, que era de BRL 4,2469 em 03/02/2020.

Ao sopesar que os projetos não tiveram a participação de capital de terceiros, a taxa de descon-
to dos projetos florestais foi pautada no modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) conforme 
descrito na Eq. 1.

𝐾𝐾 = 𝑉𝑉𝐹𝐹 + 𝛽𝛽(𝑉𝑉𝑅𝑅 − 𝑉𝑉𝐹𝐹) + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑉𝑉 (1)

Em que:

K é a taxa de desconto ajustada ao risco;

RF é a taxa de juros livre de risco;

β é o risco sistemático da indústria de base florestal;

RM é o retorno esperado da carteira de mercado;

(RM -RF)é o prêmio pelo risco;

αBR é o risco-país.

Desta forma, a partir do fluxo de caixa futuro e da taxa de desconto ajustada ao risco, foi cal-
culado o valor presente líquido sem flexibilidade, portanto, o valor presente líquido o tradicional por 
meio da Eq. 2.
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 + 𝑘𝑘)𝑡𝑡 − 𝐼𝐼
𝑇𝑇

𝑡𝑡=1

 (2)

Em que:

VPLTrad é o valor presente líquido do projeto;

T é o tempo de duração do projeto;

t é o instante em que os custos e as receitas ocorrem;

FCt é o fluxo de caixa para t períodos;

K é o valor da taxa de desconto;

I é o valor de investimento inicial.

2.3. Análise de opções reais

Considerou-se como flexibilidades gerenciais americanas o diferimento, a expansão e abando-
no do ativo biológico, conforme adotado por Shi et al. (2019). Desse modo, assumiu-se a flexibilidade 
de expandir em 20% a capacidade do projeto ainda no início, ou diferir esta mesma expansão para o final 
do 1° ano, ambas ao custo de USD 586,18. Destarte no final do 1° ano considerou-se a flexibilidade de 
se reduzir 20 % da capacidade do projeto à um bônus de USD 586,18.

A construção da árvore de decisão binomial multiplicativa em tempo discreto assume que em 
cada período, o valor presente do projeto pode atribuir um valor monetário ascendente, por meio do 
fator multiplicativo de alta  (Eq. 3) e descendentes, por meio do fator multiplicativo de baixa  (Eq. 4) 
utilizadas por Pacheco e Campos (2019).

𝑢𝑢 = 𝑒𝑒𝜎𝜎√∆𝑡𝑡  (3)

Em que:

∆t é a variação do tempo, correspondente ao tamanho do passo entre os nós da árvore de de-
cisão binomial;

e é o número de Neper, dado por 2,71828;

σ é a volatilidade do projeto.
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𝑇𝑇 =
1
𝑢𝑢 = 𝑒𝑒−𝜎𝜎√∆𝑡𝑡  (4)

Em que:

u>d

Desta forma, a probabilidade neutra ao risco dos movimentos ascendentes () e descendentes (), 
foram calculadas conforme preconizado por Copeland e Antikarov (2001) na Eq. 5.

𝐸𝐸 =
𝑒𝑒𝑉𝑉𝐹𝐹∆𝑡𝑡 − 𝑇𝑇
𝑢𝑢 − 𝑇𝑇  (5)

Em que:

RF
∆t é taxa livre de risco, assumida como constante.

Destarte, foi utilizado para a construção da árvore de decisão binomial (Figura 1) por meio do 
software de programação dinâmica Decision Programming Language (DPL) versão 8.0, Copyright© 
2020, Syncopation Software (SYNCOPATION, 2020).

Figura 1 – Modelo dinâmico do projeto de investimento em consórcio de madeira serrada e lenha.
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O cálculo do valor da opção real () foi realizado por meio da diferença entre o valor presente 
com flexibilidade e o valor presente tradicional (SIMÕES et al., 2019). Portanto, o valor presente líquido 
expandido foi obtido conforme a Eq. 6.

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (6)

Em que:

VOR é valor da opção real;

VPLTrad é o valor presente líquido tradicional.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Fluxo de caixa do projeto

A implantação do projeto de investimento para o modelo demandou um capital inicial de 
USD 1.920,68, onde foram ponderados também todos os dispêndios para os tratos silviculturais e os 
respectivos tributos, o que assim, permitiu-se chegar ao valor de -USD 498,00, que foi o valor presente 
tradicional.

Todavia, ao executar o método de Monte Carlo o valor presente médio foi de USD 2.672,21, com 
desvio padrão de USD 9.332,76, valor mínimo de -USD 719,83 e valor máximo de USD 1.537.680,28.

3.2. Análise de opções reais

As variáveis utilizadas para a construção da árvore binomial (TABELA 1) foram adotadas para 
a modelagem do ativo subjacente. Estas são consideradas diretrizes fundamentais conforme Brandão e 
Cury (2006), tanto para determinar o valor das opções reais, como para quantificar a probabilidade de 
execução das mesmas.

Tabela 1 – Variáveis de construção da árvore binomial.

Parâmetros Valores
Taxa livre de risco (RF) 5,42%
Fator de subida (u) 2,80
Fator de descida (d) 0,36
Probabilidade neutra ao risco (p) 0,29
q = 1 – p 0,71
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Para que se tivesse a representação das flexibilidades gerenciais de referência a serem exerci-
das, foram incorporados os nós de decisão na árvore binomial do ativo subjacente, o que permitiu esti-
mar-se o valor das opções de diferir, expandir e abandonar o projeto, ocasionando uma mudança drástica 
na árvore conforme visto na Figura 2.

Figura 2 – Árvore de decisão considerando os dois anos iniciais do projeto de investimento em con-
sórcio de madeira serrada e lenha.

Ademais, a partir da valoração das opções reais, foi possível obter o valor presente expandido 
do projeto, que é o valor presente com as opções incorporadas, como pode ser observado no nó corres-
pondente ao ano 1.

Assim, o valor presente expandido do projeto () obtido foi de USD 58,00, que, descontando-se 
o Capital Expenditure (CAPEX) ponderado inicialmente, conforme Monteiro (2003), obteve-se o valor 
presente líquido expandido () de -USD 1.862,68 com um valor de opção () de -USD 1.364,68.

Com a previsão fornecida pela árvore binomial, foi possível determinar, conforme Rodrigues 
et al (2013), por meio da construção de cenários hipotéticos, as decisões ideais a serem tomadas em 
cada nó de decisão, ou melhor, em cada instante específico na linha temporal de duração do projeto de 
investimento. 
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Entretanto, ressalta-se que, nesse modelo binomial são utilizadas probabilidades neutras ao 
risco, que por sua vez não representam as probabilidades de execução verdadeiras de cada opção. Deste 
modo, conforme recomendado por Cunha et al., 2013 para esta avaliação, foi feito uso de uma taxa de 
desconto ajustada ao risco.

Observa-se então na Figura 3 que existia a possibilidade determinante de diferir em um ano a 
expansão da capacidade do projeto a um custo de USD 586,18, porém, ao final deste mesmo ano, pode 
se observar que a decisão ideal determinada seria uma redução do projeto, salvando o valor de USD 
586,18 da expansão não realizada somado a um valor idêntico da redução, possivelmente também pela 
baixa econômica.

Figura 3 – Árvore de decisão ideal do projeto de investimento em consócio de madeira serrada e 
lenha.

Após a inclusão das flexibilidades gerenciais na avaliação por meio das opções reais, o valor 
presente do projeto, que antes era negativo (-USD 498,00), se transformou em um valor presente expan-
dido positivo, isto é, de USD 58,00. Entretanto, descontando o CAPEX deste valor presente expandido, 
obteve-se o valor presente líquido expandido, que resultou novamente em um valor negativo, fazendo 
com que o projeto se tornasse inviável economicamente por demostrar retorno insuficiente para cobrir 
seus custos de implantação.

Porém, ressalta-se que o objetivo do projeto era a restauração florestal. Então, por mais que 
o retorno obtido não seja suficiente para cobrir os custos do projeto, o mesmo atuou na redução destes, 
fazendo com que a restauração florestal fosse mais viável, e mais atrativa aos gestores, visto que a mes-
ma, além de trazer benefícios eco climáticos, também pode vir a ser obrigatória em decorrência das leis 
previstas no código florestal brasileiro.
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4. CONCLUSÃO
O valor presente líquido e a decisão ideal de redução de 20% para o projeto de restauração flo-

restal com consórcio de madeira serrada e lenha mostram que o mesmo apresenta um retorno econômico 
insuficiente para pagar os custos de implantação e dos tratos silviculturais, o que em outras situações, o 
tornaria inviável para a aplicação.

Entretanto, visto que o projeto tem como objetivo primário a restauração florestal, por mais 
que apresente um retorno insuficiente para pagar as despesas, porém este é suficiente para diluir os cus-
tos iniciais. 

Assim, nota-se que a avaliação por opções reais teve maior eficiência em relação aos métodos 
tradicionais, pois agregou valor, mesmo que mínimo ao projeto, valorizando-o a 22,99%, reduzindo o 
déficit que os gestores teriam ao aplicá-los, o que torna a execução da restauração florestal mais atrativa 
e confortável economicamente.
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Capítulo 16
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Resumo: A promoção da viabilidade de operações de colheita mecanizada de madeira, em campo, pode ser alcan-
çada por meio da racionalização de recursos. Exemplo disto, a operação de abastecimento de máquinas florestais 
autopropelidas. Entretanto, para o cumprimento desta operação, em campo, motoristas de caminhão comboio são 
expostos à riscos físicos, sobretudo, ao ruído ocupacional. Neste sentido, foi verificado se a exposição ao ruído 
ocupacional de motoristas de caminhão comboio estavam em consonância aos limites estipulados por meio das 
recomendações da Norma Regulamentadora 15 (NR-15), que trata de atividades e operações insalubres, e da 
Norma de Higiene Ocupacional 01 (NHO-01), que trata da avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Para 
isto, foram coletadas as dosimetrias de quatro motoristas, por um período de quatro horas cada, com o auxilio de 
um audiodosimetro. Como critério de avaliação foi ponderado o nível de ação de 80 dB, porém, com a avaliação 
abrangendo fator de duplicação de dose () igual a cinco, conforme a NR-15, e  igual a três, conforme a NHO-01. 
Logo obteve-se que o ruído médio equivalente global para a jornada de trabalho é de 81,3 dB, conforme NR-15 e 
85,4 dB conforme a NHO-01. Portanto, a exposição ao ruído ocupacional de motoristas de caminhão comboio não 
estavam em consonância aos limites estipulados por meio das recomendações normativas.

Palavras-chave: Audiodosimetro; Fator de dublicação de dose; Nível de ação; Riscos físicos.

EVALUATION OF OCCUPATIONAL NOISE IN FUEL TRUCK DRIVERS IN WOOD 
HARVEST

Abstract: The promotion of the viability of wood mechanized harvesting operations in the field can be achieved 
through resource rationalization. An example of this is the supply operation of auto-propelled forestry ma-
chines. However, for the fulfillment of this operation, in the field, fuel truck drivers are exposed to physical risks, 
especially occupational noise. In this sense, it was verified if the occupational noise exposure of fuel truck drivers 
was in line with the limits stipulated by the recommendations of the Regulatory Norm 15 (NR-15), which deals 
with unhealthy activities and operations, and the Occupational Hygiene Norm 01 (NHO-01), which deals with the 
evaluation of occupational exposure to noise. For this, was collected the dosimetry of four drivers, for a period of 
four hours each, with the help of an audiosimeter. As an evaluation criterion, the action level of 80 dB was weight-
ed, however, with the evaluation covering a dose doubling factor () equal to five, according to NR-15, and  equal 
to three, according to NHO-01. Soon, it was obtained that the average global equivalent noise for the working day 
is 81.3 dB, according to NR-15 and 85.4 dB according to NHO-01. Therefore, the occupational noise exposure of 
fuel truck drivers was not in line with the limits stipulated by the normative recommendations.

Keywords: Audiodosimeter; Dose doubling factor; Action level; Physical hazards.
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1. INTRODUÇÃO
O setor de floresta plantada possui contribuição relevante para a economia do Brasil. Este 

destaca-se pelo gênero Eucalyptus, com ampla adaptabilidade em todo o território nacional. Tal caracte-
rística proporcionou a expansão desse setor, de forma a garantir destaque entre as indústrias de árvores 
cultivadas.

Dentre as etapas do setor florestal, a colheita de madeira é a mais importante do processo, 
sendo definida como um conjunto de operações que visa o corte e extração da madeira até o seu local 
de transporte. Para realização da colheita, utiliza-se de máquinas florestais autopropelidas de tecnologia 
embarcada e, consequentemente, onerosas. A fim de minimizar o tempo de horas paradas destes equi-
pamentos o abastecimento de combustível e lubrificantes é realizado em campo com o auxílio de um 
caminhão comboio (SILVA et al., 2007; LIMA et al., 2019; SCHETTINO et al., 2021).

O caminhão comboio é equipado com tanque para armazenamento de óleo diesel e outro 
compartimento destinado aos óleos e graxas lubrificantes. Ambos os insumos são utilizados para o abas-
tecimento diário das máquinas florestais autopropelidas em campo, realizado pelos próprios motoristas, 
evitando assim a remoção destas máquinas da área florestal (FELSCH JUNIOR et al., 2019).

Os motoristas atuantes nesses caminhões realizam diariamente as funções de abastecimento de 
máquinas com óleo diesel. A lubrificação é realizada com óleo hidráulico e graxas, afim de contemplar 
todos os pontos de lubrificação da máquina base e do implemento florestal (SOUZA et al., 2019).

Como a função laboral destes motoristas é realizada em área florestal próximo as áreas de 
colheita de madeira, estes estão susceptiveis a diversos riscos físicos laborais. Dentre estes destaca-se o 
ruído ocupacional que, de acordo com Camargo, Munis e Simões (2021), corresponde a qualquer som 
indesejável que acontece no local de trabalho, durante o expediente.

A exposição prolongada a níveis de ruído acima do permitido pela legislação é um dos fatores 
que agravam a perda auditiva, de forma permanente ou temporária. Além destes tem-se ainda o com-
prometimento da memória dentre outras doenças ocupacionais, por exemplo, doenças cardiovasculares, 
lesões traumáticas, depressão, interferência na comunicação e concentração, estresse físico e fisiológico 
(BALANAY; KEARNEY; MANNARINO, 2016; BORZ et al., 2019; BURELLA; MORO; COLBOUR-
NE, 2019; HAYES et al., 2019; NASKRENT et al., 2020).

Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi mensurar a exposição aos níveis de ruído 
ocupacional em motoristas de caminhão comboio que atuam em áreas de colheita de madeira para fins 
prevencionistas e trabalhistas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O trabalho foi realizado em uma empresa que atua na prestação de serviços florestais, no 
estado do Tocantins. As áreas florestais localizam-se em terrenos com relevo plano e clima do tipo Aw 
clima tropical com estação seca de inverno conforme a classificação de Köppen e Geiger (KOTTEK et 
al., 2006), com temperatura média anual variando entre 25 e 27ºC e precipitação de chuvas média anual 
entre 1.500 e 2.000 mm.
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2.2. Perfil do motorista 

Foram avaliados quatro motoristas do gênero masculino, com idade média de 32 anos que atu-
avam na operação com caminhão comboio. Considerando uma jornada diária de trabalho de oito horas.

Os motoristas atuantes nesta operação utilizavam de equipamento de proteção individual 
(EPI), sendo este obrigatório durante toda a jornada laboral. Os EPIs consistiram em: capacete de se-
gurança, óculos de proteção, protetor auricular do tipo concha, luva contra agentes químicos, bota de 
segurança com proteção da canela.

2.3. Avaliação de ruído ocupacional

Nesta avaliação utilizou-se um audiodosimetro sem fio da marca Svantek modelo SV 104, com 
certificado de calibração vigente. A medição foi realizada por meio da coleta de 1/1 oitava, com grava-
ção dos eventos de áudio para análise de elementos espúrios da medição. 

As leituras foram realizadas com o instrumento fixado próximo ao ouvido dos motoristas, com 
a avaliação abrangendo dois fatores de duplicação de dose (). Isto é,  igual a cinco, conforme a Norma 
Regulamentadora NR-15, que trata de atividades e operações insalubres para fins trabalhistas, e  igual a 
três, conforme a Norma de Higiene Ocupacional NHO-01, que trata da avaliação da exposição ocupa-
cional ao ruído para fins prevencionistas. Ademais, os resultados foram comparados ao nível de ação de 
80 dB estabelecido pelo anexo I da NR-15 (FUNDACENTRO, 2001; BRASIL, 2014).

Os dados de dosimetria abrangeram o intervalo de medição de 50 a 130 dB, apresentando o 
nível de pressão sonora (NPS) coletado segundo as diretrizes da International Organization for Standar-
dization ISO 9612: 2009, de acordo com Kuehn (2010) por meio da Eq. 1.

𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁 = 20 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑉𝑉
𝑉𝑉0
� (1)

Em que:

P é a pressão sonora sendo medida;

P0 é a pressão sonora de referência.

O NPS apresenta curvas no sistema de ponderação A com valores máximos (LASmax), mí-
nimos (LASmin) e sistema de ponderação pautado na curva C para o nível de presssão sonora de pico 
(LCpeak) simultaneamente. Para obtenção do nível médio de exposição diária ao ruído ocupacional () 
foi estimado de acordo com o tempo de jornada trabalhada por meio da Eq. 2.
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𝑉𝑉𝑇𝑇𝑎𝑎𝑙𝑙 = 16,61 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝐷𝐷 ∗ 𝑇𝑇𝐹𝐹

100 ∗ 𝑇𝑇𝑅𝑅� + 𝑉𝑉𝐹𝐹 (2)

Em que:

D é a dose diária de ruído projetada para 8 h;

TC é o período do nível de base dos critérios de avaliação (8 h);

TM é o tempo de medição;

LC é o nível básico do critério.

As medições foram realizadas por um período de quatro horas, portanto, destinadas para a 
operção fim, isto é, o abastecimento e lubrificação das máquinas de colheita de madeira. Conseguinte, 
foi obtido o ruído médio equivalente global para a jornada de trabalho (), conforme a Eq. 3.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 80 + 16,61 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
9,6 ∗ 𝐷𝐷
𝑇𝑇 � (3)

Em que:

D é a contagem da dose da exposição em porcentagem (%) para a jornada de trabalho;

T é o tempo em minutos da jornada de trabalho.

Como a avaliação foi realizada com o motorista utilizando EPIs, o nível de ruído estimado 
captado pela orelha do motorista (NP) foi medido considerando a atenuação fornecida pelo uso de dis-
positivos de proteção auricular do tipo concha (SCHULZ, 2011), por intermédio da Eq. 4.

𝑁𝑁𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑎𝑎𝑙𝑙 − 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠  (4)

Em que:

Lavg é o nível médio de exposição diária ao ruído ocupacional;

NRRsf é a taxa de redução de ruído adequada a jornada de trabalho.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Nível de pressão sonora

Os resultados da avaliação do ruído ocupacional ao qual estavam expostos os motoristas de 
caminhão comboio, durante a operação de abastecimento e lubrificação de máquinas de colheita de 
madeira, são apresentados por meio dos níveis de pressão sonora (FIGURA 1). As curvas LASmax, 
LASmin e LCpeak, resultaram em um intervalo entre 40 e 140 dB. Observa-se que, durante o tempo 
de exposição avaliada, o ruído LASmax atingiu um valor máximo e mínimo de aproximadamente 100 
dB(A) e 50 dB(A), respectivamente.

Ressalta-se que a principal fonte de ruído para essa operação trata-se das máquinas florestais 
autopropelidas. Minette et al. (2007) salientam que para sistemas full-tree, os ruídos atingiram níveis de 
pressão sonora de 80 dB(A) para as máquinas florestais autopropelidas, com cabine fechada, ar-condi-
cionado ligado, motor na máxima rotação e sem o acionamento do implemento florestal.

Figura 1 – Níveis de pressão sonora ocupacional dos motoristas de caminhão comboio no abasteci-
mento de máquinas de colheita de madeira.

3.2. Ruído médio equivalente

Os resultados para ruído médio equivalente foram superiores ao nível de ação de 80 dB (Ta-
bela 1). A vista disso, Benetti (2018) observou resultados semelhantes quando avaliou tratores agrícolas 
sem cabine de proteção, apresentando níveis de ruído acima do permitido tanto pela NHO-01 quanto 
pela NR-15 para uma jornada de trabalho de 8 horas. Não obstante, Machado et al. (2020) identificaram 
níveis de ruídos gerados pela colhedora agrícola acima do limite de 85 dB para 8 horas de exposição 
diária.

Posto isto, há, portanto, a necessidade de adoção de ações preventivas para minimizar a expo-
sição a este agente físico, além de monitoramento periódico da exposição, informação aos motoristas e 
controle médico.
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Tabela 1 – Estimativa do ruído médio equivalente segundo as diretivas nacionais.

Normativa Jornada projetada Dose (%) TWA (dB)

NR-15 08:00 59,7 81,3
NHO-01 08:00 110,2 85,4

Legenda: TWA é o ruído médio equivalente global para a jornada de trabalho.

4. CONCLUSÃO
Os níveis médios de exposição ao ruído ocupacional dos motoristas de caminhão comboio não 

estão de acordo com o recomendado pela Norma Regulamentadora NR-15, para fins trabalhistas, e da 
Norma de Higiene Ocupacional NHO-01, para fins prevencionistas.

São necessárias à implementação de medidas de controle do ruído no ambiente laboral dos 
motoristas, a fim de extrapolar as três horas permitidas para o cumprimento da jornada diária de trabalho 
de oito horas.

É necessário a realização de monitoramento periódico, treinamentos e exames médicos para 
propiciar aos motoristas proteção e segurança no ambiente laboral.
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Resumo: A colheita de madeira pode ser considerada a operação mais importante dentre as demais 
que envolvem a produção de florestas plantadas devido aos custos envolvidos. Isso posto, o objetivo 
foi avaliar se a operação de corte e derrubada de madeira com feller-buncher em florestas plantadas de 
eucalipto é viável economicamente. Foram considerados os seguintes indicadores econômicos: Valor 
Presente Líquido, Taxa Interna Modificada de Retorno e Índice de Lucratividade. O custo de maior im-
pacto nos custos totais foi a substituição de peças. Com base nos indicadores econômicos, a operação de 
derrubada de madeira nas florestas plantadas de eucalipto por meio do feller-buncher foi caracterizada 
como economicamente viável. 

Palavras-chave: Economia florestal; colheita de madeira; mecanização florestal.

ECONOMIC EVALUATION OF THE HARVEST OF PLANTED EUCALYPTUS 
FORESTS WITH FELLER-BUNCHER

Abstract: Timber harvesting can be considered the most important operation among the others that in-
volve the production of planted forests due to the costs involved. That said, the objective was to evaluate 
whether the felling and felling operation of wood with a feller-buncher in planted eucalyptus forests is 
economically viable. The following economic indicators were considered: Net Present Value, Modified 
Internal Rate of Return, and Profitability Index. The cost with the greatest impact on total costs was the 
replacement of parts. Based on economic indicators, the operation of felling wood in planted eucalyptus 
forests using feller-bunchers was characterized as economically viable.

Keywords: Forest economy; wood harvesting; forest mechanization.
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1. INTRODUÇÃO
A colheita de madeira é caracterizada pelo conjunto de operações efetuadas no maciço flores-

tal, visando preparar e levar a madeira até o local de transporte, fazendo-se o uso de técnicas e padrões 
estabelecidos, com a finalidade de transformá-la em produto final (RODRIGUES, 2018). Dentre as 
atividades florestais, a colheita de madeira é a etapa mais importante do ponto de vista econômico para 
empreendimentos florestais, pois, juntamente com o transporte, pode chegar até 50% dos custos da pro-
dução (MACHADO, 2014). 

A mecanização da colheita de madeira no Brasil, utiliza máquinas com elevado custo de aqui-
sição, exigindo maior atenção das empresas, de forma que suas operações sejam otimizadas e a melhoria 
da qualidade seja alcançada em todas as etapas do processo, de forma contínua (SCHETTINO et al., 
2015). Dentre as máquinas florestais empregadas na colheita de madeira mecanizada, têm-se o feller-
-buncher, empregado no corte e derrubada das árvores, realizado próximo ao nível do solo, acumulan-
do-as em feixes, que, por conseguinte, são alocadas ao solo para posterior extração (PEREIRA et al., 
2020).

Avaliações técnicas e econômicas de subsistemas de colheita florestal contribuem de forma 
significativa na construção do planejamento florestal e na determinação da viabilidade econômica da 
atividade (COSTA et al., 2017). Assim, o conhecimento das variáveis que interferem no processo pro-
dutivo e nos custos do feller-buncher, a partir das condições empíricas, torna-se fundamental para o 
planejamento e análise econômica das operações florestais (TEIXEIRA et al., 2018).

Os critérios econômicos que atribuem diferentes ponderações às receitas líquidas em função 
de sua distribuição ao longo do tempo, são os mais indicados para a análise de projetos no setor florestal 
(NOGUEIRA et al., 2015). O Valor Presente Líquido consiste em transferir para o presente todo o fluxo 
de caixa futuro, descontado a uma determinada taxa de juros e, somá-los algebricamente (DANTAS 
et al., 2017). O Índice de Lucratividade descreve a eficiência do capital investido por meio da relação 
custo-benefício. A Taxa Interna de Retorno Modificada traz os fluxos de caixa negativos a valor presente 
líquido e que leva os fluxos de caixa positivos para valor futuro (SIMÕES et al., 2018). Diante do expos-
to, o objetivo foi avaliar se a operação de corte e derrubada de madeira com feller-buncher em florestas 
plantadas de eucalipto é viável economicamente.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado a partir de dados de colheita em florestas plantadas de Eucalyptus, em 
espaçamento de 3,3 m × 1,8 m, com idade de 8,8 ± 2,3 anos, volume médio individual de árvores de 0,29 
± 0,12 m3, altura média de 24,04 ± 3,17 metros, com incremento médio anual de 53,59 m³ ha-1 ano-1 e 
produtividade média das florestas de 332,93 m³ com casca por hectare. O estudo foi realizado na região 
Centro-Oeste do estado de São Paulo, Brasil. A área possuía unidades de solos, predominantemente do 
tipo Latossolo Vermelho Amarelo, Distrófico Psamítico. O relevo foi classificado como plano, de topo-
grafia horizontal, onde os desnivelamentos são muito pequenos, com declividades variáveis de 0% a 3% 
(Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo 2009; Santos et al. 2018).



134 CAPÍTULO 17 | AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA COLHEITA DE FLORESTAS PLANTADAS DE EUCALYPTUS COM 
FELLER-BUNCHER | P2C17

PARTE II - MANEJO DE RECURSOS NATURAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

O sistema de colheita era o full-tree, tendo o corte e a derrubada das árvores realizada por meio 
um feller-buncher da marca John Deere, modelo 903 k, com potência nominal de 224 hp, rodados de 
esteira, capacidade de corte de 558,8 mm, área de acúmulo de 0,48 m2 e com alcance máximo da lança 
hidráulica de 6,71 m. Foram considerados os custos operacionais do feller-buncher incorridos durante 
o período de seis anos.

Os custos variáveis, ou seja, aqueles que estão diretamente relacionados a operação de corte e 
derrubada, foram compreendidos pelos custos com mão-de-obra, combustíveis, lubrificantes e reposição 
de peças. Os custos fixos, que estão indiretamente relacionados com a operação foram os custos com 
mão de obra da supervisão, oficina móvel, reparos e manutenção e depreciação. 

De acordo com a metodologia de Mendes e Padilha (2007), para possibilitar a comparação 
e análises dos custos no tempo, foi realizado o deflacionamento dos valores. Portanto, foi utilizado o 
índice geral de preços – disponibilidade interna (IGP-DI) de acordo com Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (2021). O valor deflacionado teve como mês base janeiro de 2011 e a nova base o mês de 
fevereiro de 2021. Os valores monetários foram expressos em Dólar americano (USD) por ser utilizada 
como moeda internacional de referência (SIMÕES et al., 2012), considerando o preço oficial do Banco 
Central do Brasil (BCB, 2021) a preço de venda de 5,5634 BRL em 12/03/2021. 

O fluxo de caixa foi caracterizado como convencional (ASSAF NETO, 2014), projetado para 
um horizonte temporal de seis anos devido à vida econômica do feller-buncher. Foram considerados 
os custos operacionais, a receita bruta, o capital aplicado à aquisição do feller-buncher, depreciação e 
o desinvestimento do feller-buncher ao término da vida econômica. A receita bruta foi obtida a partir 
do valor pago pela operação de corte e derrubada das árvores. Foram considerados o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza de 2% e o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas de 34% para cada ano 
considerado do projeto. 

A taxa do custo de oportunidade pelo uso do capital foi determinada a partir do custo médio 
ponderado de capital (CMPC) conforme aplicado por Colonno e Silva (2018). A análise de econômica 
foi pautada nos métodos quantitativos tradicionalmente empregados para a análise de investimentos, a 
saber: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM) e Índice de Lucra-
tividade (IL) conforme descritos por Palma et al. (2020) e Pierozan Junior et al. (2018). Esses critérios 
levam em conta a variação do capital no tempo (OLIVEIRA et al., 2020).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em análise do custo operacional do feller-buncher, constatou-se que foram dispendidos du-

rante o período ponderado em média 429.059,91 USD ao ano. Na Figura 1 observa-se que a reposição 
de peças apresentou maior porcentagem na composição do custo total. Alves et al. (2018) destacam 
que a reposição de peças é uma atividade crucial na colheita de madeira pois sua falha acarreta tempo 
improdutivo tanto das máquinas quanto dos operadores, diminuindo a eficiência e aumentando os custos 
da operação. 

Quanto aos custos com combustíveis, estes representam 26,66% do custo operacional total.  
Teixeira et al. (2018), Santos et al. (2016) e Vieira et al. (2016) salientam que dentre os componentes 
de custos do feller-buncher, os gastos com combustíveis foram àqueles com maior representatividade. 
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Figura 1 – Composição do custo operacional do feller-buncher durante a operação de derrubada de 
árvores de eucalipto.

Diante disso, ao considerar a produtividade média de 434.611,55 m3 ao ano, foi possível esti-
mar o custo de produção do feller-buncher, que foi de 0,99 USD m-³. Custos semelhantes foram encon-
trados em outros estudos como demonstra os trabalhos de Pereira et al. (2015) e Santos et al. (2015).

A taxa de custo de oportunidade do capital aplicada foi de 7,32%. O método do CMPC é o 
mais adequado para determinar a taxa de custo de oportunidade do capital por considerar o capital pró-
prio e de terceiros, bem como as taxas de risco de mercado e do segmento florestal. 

O VPL resultou em USD 1.330.052,68. Cordeiro et al. (2018) salientam que VPL positivo 
indica viabilidade econômica dos projetos de investimento, caracterizando, a operação de corte e der-
rubada por meio do feller-buncher como uma opção viável economicamente na colheita de madeira em 
florestas plantadas com eucalipto.

A TIRM retornou um valor de 47,13%, além disso, o IL foi de 6,64. Portanto, ambos os méto-
dos corroboram a viabilidade da operação de corte e derrubada de florestas plantadas com o feller-bun-
cher, conforme Santos et al. (2018).
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4. CONCLUSÃO
Para as condições analisadas o custo de reposição de peças e o custo com combustíveis repre-

sentam 63,79% do custo operacional do feller-buncher. 

A operação de derrubada de madeira em florestas plantadas com eucalipto por meio do feller-
-buncher permite agregar valor ao detentor do feller-buncher. 
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Resumo: A falta de compatibilidade de volumes totais estimados por modelos de volume total e funções de afi-
lamento é um desafio prático de interesse acadêmico e de empresas. No entanto, além de desenvolver métodos 
estatísticos sofisticados para resolução de problemas a academia deve focar na viabilidade de uso prático das 
abordagens desenvolvidas. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar e testar uma forma de 
compatibilizar de maneira simples os volumes totais estimados da espécie Tectona grandis L.f. Para isso utilizou-
-se dados de cubagem relativa do fuste de 409 árvores de T. grandis provenientes de plantios com idades variando 
entre 5 e 25 anos, localizados no estado de Mato Grosso, Brasil. E foram utilizados o modelo volumétrico de Spurr 
e os modelos de afilamento de Kozak Modificado (1969) e Polinômio do 5º grau. As novas expressões do modelo 
de Spurr, as quais consideram em sua formulação as constantes calculadas,  =  e  =  geraram volumes iguais aos es-
timados pelos modelos de Kozak Modificado (1969) e o Polinômio do 5º grau, respectivamente. Assim, o método 
testado é adequado para resolver o problema da incompatibilidade de volumes totais estimados para a espécie T. 
grandis. Ainda, ampliar o número de constantes disponíveis é relevante para o setor florestal brasileiro. Pois a pro-
dução florestal no país é caracterizada por diferentes espécies, localizadas em diferentes regiões e manejadas para 
diferentes finalidades econômicas, sendo estes, aspectos que envolvem uma variedade de fatores que influenciam 
na forma dos fustes, e, portanto, no valor das constantes calculadas.
Palavras-chave: Incompatibilidade de volume; modelo de Spurr, função de forma.

COMPATIBILITY OF TOTAL VOLUMES ESTIMATED BY VOLUMETRIC 
EQUATIONS AND TAPERING FUNCTIONS FOR TECTONA GRANDIS L.F.

Abstract: The lack of compatibility of total volumes estimated by total volume models and tapering functions is a 
practical challenge of academic and business interest. However, in addition to developing sophisticated statistical 
methods for problem solving academia should focus on the feasibility of practical use of the approaches devel-
oped. In this sense, the present study aims to demonstrate and test a way to make compatible in a simple way the 
estimated total volumes of the species Tectona grandis L.f. For this, we used data from relative stem cubage of 409 
trees of T. grandis from plantations with ages ranging from 5 to 25 years old, located in the state of Mato Grosso, 
Brazil. Spurr’s volumetric model and the tapering models of Modified Kozak (1969) and fifth - degree polynomial 
were used. The new expressions of the Spurr model, which consider in its formulation the calculated constants,  =  
e  =  generated volumes equal to those estimated by the Modified Kozak (1969) and the fifth - degree Polynomial 
models, respectively. Thus, the method tested is adequate to solve the problem of incompatibility of total estimated 
volumes for the species T. grandis. Furthermore, increasing the number of available constants is relevant for the 
Brazilian forestry sector. Because forest production in the country is characterized by different species, located 
in different regions and managed for different economic purposes, these aspects involve a variety of factors that 
influence the shape of the stem and, therefore, the value of the calculated constants.
Keywords: volume incompatibility; Spurr model, shape function.
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1. INTRODUÇÃO
Entre as espécies de relevância econômica no setor florestal a Teca (Tectona grandis L.f.), 

destaca-se pelo bom crescimento e madeira de alto valor para mercados internacionais com relevância 
para conversão dos fustes em multiprodutos (TEWARI; SINGH, 2017). No Brasil, a Teca apresenta uma 
área de plantio de aproximadamente 87 mil hectares (IBÁ, 2017), sendo cultivada, principalmente, nos 
estados de Mato Grosso e Pará (ABRAF, 2013). Considerando a relevância da espécie e o fato de que o 
valor da sua madeira é determinado pelos mercados internacionais entende-se que esforços devem ser 
direcionados para estudos sobre modelagem volumétrica.

Na modelagem volumétrica existe um desafio prático de interesse acadêmico e de empresas 
acerca da falta de compatibilidade de volumes totais estimados por modelos de volume total e funções 
de afilamento. A equação do volume total serve para estimar facilmente o volume total de uma árvore 
com o uso de diâmetro superior fixo e as funções de afilamento para estimar volume de multiprodutos 
originados de cada fuste por meio da integração da função de diâmetro, possibilitando o cálculo do ren-
dimento econômico por hectare e/ou para a área do povoamento.  

Idealmente os volumes totais estimados com as duas abordagens devem ser iguais, ou seja, as 
equações devem ser compatíveis (CLUTTER, 1980). No entanto, muitas vezes essa condição é ignorada 
e volumes diferentes são encontrados ao empregar as duas abordagens. Essa questão torna-se relevante 
pois a diferença observada em m³ pode ser superior ao valor de uma parte do fuste como o toco ou a 
ponteira (BEHLING et al. 2019). Recentemente estudos abordaram esse tópico e apresentaram métodos 
aprimorados com resultados importantes (ZHAO et al. 2019; ZHENG et al. 2017) mas a complexidade 
matemática envolvida dificulta a difusão das abordagens propostas na engenharia florestal. Behling 
(2020) apresenta uma metodologia menos complexa para compatibilizar os volumes, a qual apresentou 
êxito na demonstração com a espécie Acácia negra no Rio Grande do Sul. 

Considera-se que além de desenvolver métodos estatísticos sofisticados para aprimorar a mo-
delagem de volumes, a pesquisa também deve focar na viabilidade de uso das abordagens desenvolvi-
das. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar e testar o uso da metodologia desenvolvida por 
Behling (2020) com Acácia negra, para compatibilizar de forma simples os volumes totais estimados 
de árvores de Tectona grandis L.f., provenientes de plantios seminais homogêneos no estado de Mato 
grosso. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados utilizados nesse trabalho são provenientes de em plantios seminais homogêneos de 

T. grandis com idades variando entre 5 e 25 anos, localizados em Brasnorte, estado de Mato Grosso, 
Brasil. A região possui clima quente e úmido, com temperatura variante entre 4 °C a 40 °C dependendo 
da época do ano, com chuvas distribuídas entre os meses de novembro a março (CAMPELLO JÚNIOR 
et al., 1991).

Conduziu-se a cubagem rigorosa de 409 árvores pelo método da altura relativa, tomando-se   
as medidas dos diâmetros a 0 %, 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 15 %, 25 %, 35 %, 45 %, 55 %, 65 %, 75 %, 85 
% e 95 % da altura total do fuste, com os volumes determinados pelo método de Smalian. A intensidade 
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amostral das árvores cubadas dentro de cada classe de fator de forma e classe diamétrica foi determina-
da pela variação volumétrica, considerando um limite de erro máximo de 10%, a uma probabilidade de 
confiança de 95 %.

A metodologia para a compatibilidade de volumes totais testada no presente trabalho foi de-
senvolvida e aplicada por Behling (2020) para plantios da espécie Acácia negra no estado do Rio Grande 
do Sul e apresenta as seguintes etapas:

2.1. Ajuste do modelo de volume total

Utilizou-se o modelo de Spurr devido sua popularidade e eficiência no meio florestal para 
espécies como Acacia mearnsii De Wild (Martins et al. 2020), Tectona grandis L.f. (RIBEIRO et al. 
2019), dentre outras, na Eq. 1.

𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝑏𝑏0  + 𝑏𝑏1𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸²ℎ (1)

Em que:

vts = volume total;

b0 e b1 = coeficientes estimados pelo método dos mínimos quadrados;

dap = diâmetro a 1,30 do solo;

h = altura total.

2.2. Ajuste de um modelo de afilamento

Utilizou-se o modelo de Kozak Modificado (1969), Eq. 2, e o Polinômio do 5º grau, Eq. 3, 
devido seu amplo uso no meio florestal para diferentes espécies, como Pinus taeda (YOSHITANI JÚ-
NIOR et al. 2012), Pinus elliottii (SILVA et al.,2018), Araucária angustifolia (Costa et al., 2016), Tec-
tona grandis L.f. (SCHMIDT et al, 2017), e na maioria das vezes, apresentam estimativas satisfatórias 
do diâmetro ao longo do fuste. O volume total foi obtido pela integral das respectivas funções, as quais 
podem ser consultadas em Campos e Leite (2016).

Kozak modificado (1969):
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Em que:

di = diâmetro a uma altura relativa hi (cm);

DAP = diâmetro à altura do peito (1,30 m) (cm);

hi = Altura na posição i (m);

h = Altura total da árvore (m);

b0, b1, b2 = Coeficientes da equação.

2.3. Cálculo da constante “c”

O valor da constante deve ser calculado pela Eq. 4.

𝑐𝑐 =
𝑎𝑎�𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑

(𝐷𝐷𝑇𝑇𝑉𝑉2 ℎ)𝑑𝑑
 (4)

Em que:

c= constante;

𝑎𝑎�𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑  = volume total da árvore obtido com a função de afilamento;

DAP = diâmetro a 1,30 do solo;

h = altura total.

2.4. Nova equação de Spurr

Os coeficientes do modelo de Spurr deve ser substituído pela constante “c” calculada na etapa 
III. A expressão utilizada para estimativa do volume total, na Eq. 5.

𝑎𝑎𝑠𝑠�𝑑𝑑  =  𝑐𝑐 ∗  (𝐷𝐷𝑇𝑇𝑉𝑉2ℎ) (5)

Em que:

𝑎𝑎𝑠𝑠�𝑑𝑑  = volume total;

c = constante calculada;

DAP = diâmetro a 1,30 do solo;

h = altura total.
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2.5. Avaliação da incompatibilidade das estimativas

A incompatibilidade das estimativas (IVT) foi avaliada graficamente por meio da diferença 
dos volumes em unidades absolutas (IVT) e em porcentagem (IRVT), Eq. 6 e 7.

𝐼𝐼𝑉𝑉𝑇𝑇 =  𝑎𝑎�𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑 −  𝑎𝑎𝑠𝑠�𝑑𝑑  (6)

𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇 =  
𝐼𝐼𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑎𝑎�𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑

∗ 100 (7)

Em que:

𝑎𝑎�𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑  = volume total da árvore obtido com a função de afilamento;
𝑎𝑎𝑠𝑠�𝑑𝑑  = volume total obtido com a nova expressão no modelo de Spurr.

Para que a condição de compatibilidade das estimativas seja satisfeita o valor de IVT e IRVT 
deve ser igual à zero.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Etapa I e II

As estatísticas de ajuste dos modelos utilizados nas etapas I e II da metodologia estão apresen-
tadas na tabela 1. 

Tabela 1 – Estatísticas de ajuste das etapas I e II do método de compatibilidade dos volumes totais.

Variáveis Coeficientes
Etapa I: Modelo de volume total Etapa II: Modelos de afilamento
Spurr Kozak (1969) Polinômio do 5º grau

b0 0.0397 - 1.2556

b1 0,0004 -1.3085 -4.4898

b2 - 0.0131 20.4128

b3 - - -45.1347

b4 - - 44.8115

b5 - - -16.5544

di (cm)
R²aj. - 0,87 0,79
Syx% - 13,94 10,29

vt (m³)
R²aj. 0,96 0,79 0,93
Syx% 12,05 28,65 16,60

Legenda: di: diâmetros do fuste ao longo do seu comprimento; vt: volume total estimado; R² aj.: Coefi-
ciente de determinação recalculado; Syx: Erro padrão da estimativa percentual.
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3.2. Etapa III e IV

Conforme a descrição das etapas III e IV, a constante “c” calculada a partir da razão entra o 
volume estimado pelo modelo de afilamento e a variável independente do modelo de Spurr resultou 
no valor de 0,5757 como uso do Kozak Modificado et al. (1969) e 0,4496 com o Polinômio do 5º grau 
(Figura 1).

Figura 1 – Valores observados do diâmetro ao longo do fuste e volume total do fuste utilizando os 
modelos de Schöepfer (1966) e Kozak Modificado (1969) ajustados para árvores de Teca.

A nova expressão do modelo de Spurr, utilizada para obter compatibilidade entre volumes 
totais estimados com as respectivas funções de afilamento, é dada pelas Eq. 8 e 9.

Kozak Modificado (1969):

𝑎𝑎𝑠𝑠�𝑑𝑑 = 0,5057 (𝐷𝐷𝑇𝑇𝑉𝑉²ℎ) (8)

Polinômio do 5º grau:

𝑎𝑎𝑠𝑠�𝑑𝑑 = 0,4496 (𝐷𝐷𝑇𝑇𝑉𝑉²ℎ) (9)

Para Acácia negra, Behling (2020) encontrou constantes de 0,3983 com o modelo de Kozak 
(1969) e 0,3974 com o Polinômio do 5º grau, e explica que as constantes representam uma aproximação 
do fator de forma médio carregado nos coeficientes das funções de afilamento, e se multiplicados por 
π/4 constituem o fator de forma médio. Logo, a diferença entre as constantes calculadas com o uso de 
cada modelo de afilamento no presente trabalho sugere que as funções não consideram o mesmo fator 
de forma médio ao estimar o volume, o que reflete no desempenho estatístico de cada modelo (Tabela 
1). Portanto, o Polinômio do 5º grau carrega em seus coeficientes uma forma média dos fustes ( mais 
próxima da forma média verdadeira.
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3.3. Etapa V

O emprego da nova expressão do modelo de Spurr, Eq. 10, gerou estimativas de volumes com 

valor de incompatibilidade 0 em termos absolutos (IVT) e relativos (IRVT) (Figura 2). Ou seja, os vo-

lumes estimados pela nova expressão de Spurr, sugerida por Behling (2020) em sua metodologia, são 

iguais aos volumes estimados pelos modelos de afilamento.

𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝑐𝑐 ∗ 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑉𝑉²ℎ (10)

Figura 2 – Incompatibilidade absoluta (IVT) e relativa (IVRT) das estimativas de volume total gerados 
com o uso da nova expressão do modelo de Spurr e modelo de Kozak (1969).

 

Legenda: (A) e com o Polinômio do 5º grau (B).

Observa-se que a incompatibilidade absoluta entre os volumes estimados com o modelo tradi-

cional de Spurr, Eq. 11, e as funções de afilamento aumenta conforme o aumento do tamanho da árvore 

e em termos relativos essa relação foi inversa (Figura 3).

𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝑏𝑏0  + 𝑏𝑏1𝐷𝐷𝑇𝑇𝑉𝑉²ℎ (11)
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Figura 3 – Incompatibilidade absoluta (IVT) e relativa (IVRT) das estimativas de volume total gerados 
com o uso do modelo de Spurr e modelo de Kozak (1969).

 

Legenda: (A) e com o uso do modelo de Spurr e Polinômio do 5º grau (B).

Em termos absolutos a média da incompatibilidade entre os volumes estimados por Spurr e 

Modelo de Kozak (1969) foi de 0,057 m³ e a média em percentual foi de 8,30%. Entre o modelo de Spurr 

e Polinômio do 5º grau os valores médios foram de 0,013 m³ e 3,15%. Embora a diferença em metros 

cúbicos de madeira por árvore seja um valor pequeno, quando as estimativas são extrapoladas para o 

hectare (unidade de área) ou para a área total do povoamento tornam-se importantes (BEHLING, 2020).

4. CONCLUSÃO

O método testado nessa pesquisa mostrou-se adequado para gerar para estimativas de volumes 

totais compatíveis entre o modelo de Spurr e os modelos de afilamento de Kozak Modificado (1969) e 

Polinômio do 5º grau para a espécie Tectona grandis L.f. considerando uma amplitude de variação do 

DAP e idade de 11,5 cm – 42,0 cm e de 5 a 25 anos, respectivamente.

Ainda, ampliar o número de constantes disponíveis e associadas e outros modelos de afilamen-

to é relevante para o setor florestal brasileiro. Pois a produção florestal no país é caracterizada por dife-

rentes espécies, localizadas em diferentes regiões e manejadas para diferentes finalidades econômicas, 

sendo estes, aspectos que envolvem uma variedade de fatores que influenciam na forma dos fustes, e, 

portanto, no valor das constantes calculadas.
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Resumo: Na área florestal uma importante operação a se realizar diz respeito à medição do volume de estoque 
de madeira. No pátio das empresas, esse volume pode ser encontrado em metro cúbico (m³), volume sólido, e 
em estéreo (st), volume aparente, das pilhas. O volume estéreo (st) pode ser transformado em volume sólido 
(m³) de madeira por meio de um fator de transformação, denominado fator de empilhamento (fe). Esse fator é 
encontrado por meio de cubagem ou de uso de softwares. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo 
obter o fator de empilhamento para dois clones de eucalipto com toras de 4,0 e 1,14 m de comprimento através 
do software NeuroDIC. Para isso, o processo se deu a partir de imagens de toras organizadas em pilhas manu-
almente e de forma mecanizada na empresa Nova Esperança em Montes Claros, MG, Brasil. Como resultado 
médio, foi encontrado um fator de empilhamento de 1,43 para as toras de 4,0 m, e de 1,35 para toras de 1,14 
m. Pode-se assim, confirmar a interferência do comprimento das toras e da forma de empilhamento nas pilhas 
de madeira.

Palavras-chave: Toras; Volume da madeira; Eucalyptus sp.

DETERMINATION OF STACKING FACTORS THROUGH IMAGE CLASSIFICATION 
USING NEURODIC SOFTWARE

Abstract: In the forestry area, an important operation to be carried out concerns the measurement of the volume 
of wood stock. In the companies’ yards, this volume can be found in cubic meter (m³), solid volume, and in stereo 
(st), apparent volume, of the piles. Stereo volume (st) can be transformed into solid volume (m³) of wood by means 
of a transformation factor, called stacking factor. This factor is found through cubing or using software. In this 
context, the present study aimed to obtain the stacking factor for two eucalyptus clones with logs of 4.0 and 1.14 
m in length using the NeuroDIC software. For this, the process was based on images of logs organized in piles 
manually and in a mechanized way at the company Nova Esperança in Montes Claros, MG, Brazil. As an average 
result, a stacking factor of 1.43 was found for 4.0 m logs, and 1.35 for 1.14 m logs. Thus, it is possible to confirm 
the interference of the length of the logs and the form of stacking in the wood piles.

Keywords: Logs; Wood volume; Eucalyptus sp.
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1. INTRODUÇÃO
Uma operação fundamental no setor florestal diz respeito à medição do estoque de madeira, 

sendo uma informação necessária para exploração da floresta e projeções financeiras de indústrias flo-
restais. Conhecer a estimativa exata do volume de madeira é de grande importância em razão da valori-
zação da madeira como matéria-prima e produto (BERTOLA, 2002; FOELKEL, 2015).

Na área florestal, para comercialização de madeira ou logística do seu transporte, torna-se ne-
cessário conhecer o seu volume. Dessa forma, é importante calcular o volume das árvores em pé na área 
de interesse através do inventário florestal, já que alterações de diâmetros dos indivíduos pode acarretar 
em impacto no plano de corte e no destino das toras. Porém, quando as árvores já foram abatidas, o 
volume se dá pelas pilhas de madeira formada a partir das toras, dispostas no campo, caminhão ou pátio 
da indústria. Com isso, pode ser calculado o volume em metro cúbico (m³), volume sólido, e em estéreo 
(st), volume aparente, das pilhas (BERTOLA, 2003; ARAÚJO, 2010). 

O volume estéreo (st) pode ser transformado em volume sólido de madeira por meio de um 
fator de transformação, denominado fator de empilhamento (MACHADO et al., 2003). Ainda que o 
volume estéreo seja mais fácil de utilizar, ele pode apresentar baixa precisão quando comparado ao vo-
lume sólido de madeira, em função de causas que interferem no empilhamento e, por consequência, na 
intensidade de espaços vazios da pilha (BERTOLA, 2003).

Devido à falta de regulamentação técnica dos procedimentos de cálculo de volume estéreo, 
muitos casos acabam em desconfiança no comércio de madeira empilhada. A falta de regulamentação, 
em conjunto com o fato da unidade não se encontrar no Sistema Internacional de Unidades (S.I.), dire-
cionou o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO, 1999), a 
determinar, por meio da portaria nº 130 de 07/12/1999, a supressão do uso da unidade de medida volume 
estéreo em 31 de dezembro de 1999. Contudo, ainda hoje, na falta de uma alternativa, se utiliza esta 
unidade de volume.

Nesse contexto, as indústrias vêm buscando soluções para quantificar a madeira que está sendo 
adquirida ou que estão sendo levadas aos pátios das fábricas, com precisão e custo reduzido. Há diversos 
métodos que objetiva conhecer o volume da madeira, dentre eles pode-se citar: a utilização de gabaritos 
com área conhecida (Grid method), utilização de softwares de análises de imagens, métodos de medidas 
individuais, método do xilômetro em laboratório, princípio de Arquimedes por imersão em tanques e 
através de Drive Through Scanners. Porém, não existe um sistema perfeito, sendo que todos têm limita-
ções em razão de diversos fatores humanos e de procedimentos que afetam os valores finais (TIMBER 
MEASUREMENTS SOCIETY, 2008).

A classificação de imagens das pilhas de madeira é uma opção de baixo custo para a determi-
nação do fator de empilhamento, obtendo-se assim o volume sólido (m³) de madeira empilhada. A ela-
boração digital de fotografias por um software preparado diminui a participação do operador no proces-
samento, diminuindo erros cometidos por este e aumentando a certeza das estimativas (SILVA, 2003).

Dentre os softwares disponíveis para essa função, o NeuroDIC utiliza modelos de redes neu-
rais artificiais (RNA) para distinguir imagens, possibilitando calcular espaços vazios de madeira, en-
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contrando assim o fator de empilhamento. Silveira (2014), relatou em seu trabalho o volume sólido de 
madeira empilhada resultante do processo de imagens a partir do RNA no NeuroDIC, diferindo em mé-
dia 1,9% do volume em campo pela cubagem. Com isso, o uso do processamento digital, de acordo com 
o autor, chega a gerar uma redução de 90% dos custos da atividade de cubagem das pilhas de madeira.

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo definir os fatores de empilhamento das 
toras de madeira de eucalipto de 4,0 m e de 1,14 (metrinho) da empresa Nova Esperança, em Montes 
Claros, MG, Brasil, a partir do software NeuroDIC.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado na empresa Nova Esperança, em Montes Claros, MG, Brasil. Foi 

utilizado duas pilhas de madeira de eucalipto, uma com o clone MN144 com comprimento de toras de 
4,0 m, e a outra com o clone MN304 com comprimento de toras de 1,14 m. A partir das pilhas, foram 
registradas fotografias a 3 metros de distância para posterior processamento. 

Uma pilha foi montada manualmente, sendo esta composta por toras de 1,14 m de comprimen-
to, e a segunda com toras de 4,0 m, montada através de máquinas. Foi definido o comprimento (C) das 
pilhas em 1 m e a altura máxima (H) em 1 m, enquanto a largura da pilha (L) foi definida de acordo com 
o comprimento das toras, igual a 1,14 e 4,0 m.

De acordo com a metodologia de Silveira (2014), foi realizado o processamento dos fatores de 
empilhamento a partir do software NeuroDic. Após a importação das fotografias das pilhas no software, 
foi realizado a aplicação dos filtros de imagem e em seguida, escolhido as duas classes de classificação, 
madeira e espaços vazios.

A escolha dos melhores filtros para o uso no treinamento das Redes Neurais Artificiais foi 
realizada a partir da análise dos histogramas dos pixels de cada um dos filtros, analisando os padrões de 
distribuição das classes de madeira e de espaços vazios. Na entrada dos dados foi utilizado os valores de 
pixels existentes nas bandas preto, branco e azul para treinamento das RNA, já a variável de saída foi a 
classe de valor.

As redes treinadas foram Multilayer Percepton (MLP), usando o algoritmo Resilient Backpro-
pagation (RPROD+), possuindo cinco neurônios na camada oculta e contendo a função de ativação 
sigmoide. O critério de parada foi baseado no erro médio de 0,000001 ou 30 mil ciclos.

Foram cinco redes treinadas para cada fotografia, somando assim trinta redes. A partir destas, 
a melhor classificação de cada imagem foi escolhida. Dessa forma, selecionaram-se seis redes, uma para 
cada imagem das pilhas, sendo três imagens de cada pilha. Após o processamento dos dados, foi reali-
zada a análise descritiva e estatística pelo software R Core Team (2019). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os resultados obtidos, os fatores de empilhamento foram estatisticamente se-

melhantes para os diferentes comprimentos de toras dos clones de eucalipto (Tabela 1).
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Tabela 1 – Resultado do fator de empilhamento médio dos clones de eucalipto com comprimento 
de toras de 1,14 e 4,0 m.

Comprimento das toras
Fator de empilhamento

Desvio padrão Coeficiente de variação (%)
Mínimo Médio Máximo

4,0 metros 1,33 1,43 a 1,52 0,0950 6,65
1,14 metros 1,32 1,35 a 1,39 0,0351 2,60

Nota: Médias seguidas por uma mesma letra em uma mesma coluna não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste F a 5% de significância.

Uma vez que toras com os comprimentos de 1,14 e 4,0 m são geralmente utilizadas para lenha 
e produção de cavacos, respectivamente, caso não haja um estudo do pátio de secagem da empresa, pode 
ser utilizado para os dois comprimentos e clones um fator de empilhamento de 1,4. Esse fator revela que 
a cada 1,4 metros estéreos (st) na pilha, há 1,0 metro cúbico (m³) de madeira (Figuras 1 e 2). 

Figura 1 – Empilhamento das toras de madeira dos clones de eucalipto com 1,14 m no pátio (A) e após 
processamento no software NeuroDic (B).

Figura 2 – Empilhamento das toras de madeira dos clones de eucalipto com 4,0 m no pátio (A) e 
após processamento no software NeuroDic (B).
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Diante dos valores para o fator de empilhamento ser mais alto para as toras de 4,0 m, confir-
ma-se que quanto maior o comprimento das toras, maior será o tipo de empilhamento. Além de que, a 
conicidade e tortuosidade das toras, presença de galhos e bifurcações influenciaram nesses valores. Nes-
te sentido, pilhas mal construídas tendem a gerar “gaiolas”, aumentando assim o fator de empilhamento.

Couto e Bastos (1988) encontraram um fator de empilhamento de 1,47 para o Eucalyptus 
saligna, enquanto Guimarães (1983) apresentou um valor de 1,29 para o Eucalyptus saligna, diferença 
essa que pode ser explicada pela forma de empilhamento utilizada. Silveira (2014) em seu trabalho en-
controu um fator de empilhamento de 1,46 pelo processamento digital das imagens, enquanto na cuba-
gem foi encontrado um fator de 1, 49 havendo um desvio de 1,9%. Esses resultados foram mais exatos 
que outros encontrados por Bertola (2002) e Silva (2003), que encontraram desvios médios de 2,7% e 
2,5%, respectivamente.

No presente estudo, não foi possível comparar a influência do diâmetro das toras no fator de 
empilhamento, devido à grande variabilidade de diâmetros e dificuldade de distinção. Com isso, não foi 
possível afirmar que o diâmetro da tora é o fator que mais diferencia os fatores de empilhamento, como 
relatam Couto e Bastos (1988), Paula Neto et al. (1993) e Bertola et al. (2003). Contudo, os mesmos 
autores indicam que, juntamente com o diâmetro, o comprimento das toras também gera interferência no 
fator de empilhamento, o que é confirmado no atual trabalho, visto que as toras de 4,0 metros resultaram 
em um maior fator de empilhamento. Dessa forma, quanto maior o comprimento das toras, maior será 
o fator de empilhamento.

4. CONCLUSÃO
O fator de empilhamento para ambos os comprimentos de toras foi semelhante, podendo ser 

utilizado um fator de 1,4. Contudo, quanto maior for o comprimento da tora, maiores serão as interfe-
rências por conicidade e tortuosidade, e consequentemente, maior será o fator de empilhamento. Além 
disso, a má construção das pilhas e a presença de espaços vazios interferem diretamente, sendo que o 
método mecanizado tende a aumentar esse fator em relação ao manual.
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Resumo: A heterogeneidade florística e estrutural da floresta amazônica é resultante das variações entre as espécies. 
Assim, é importante avaliar se diferentes espécies comerciais têm influência significativa na equação de volume, uma 
vez que, esse fator pode afetar a qualidade do ajuste e precisão das estimativas. Com isso, os objetivos do trabalho 
foram avaliar estimativas volumétricas para cinco espécies comerciais da Floresta Amazônica, testar a identidade 
das equações de diferentes espécies e verificar a possibilidade de agrupar as espécies para estimativa volumétrica. A 
hipótese é de que uma única equação de volume não pode ser utilizada para as diferentes espécies comerciais. Um 
total de 449 árvores das espécies cambará, amescla, cedrinho, cupiúba e itaúba foram cubadas pelo método de Sma-
lian. O modelo linearizado de Schumacher e Hall resultou em uma equação genérica e cinco equações específicas 
por espécie. A qualidade dos ajustes foi avaliada utilizado o coeficiente de determinação ajustado, erro padrão da 
estimativa em porcentagem e a análise gráfica dos resíduos. Para verificar a similaridade estatística entre as equações 
por espécie, foi aplicado o teste de identidade de Graybill. O modelo ajustado de Schumacher-Hall apresenta bons 
ajustes. O teste de Graybill demonstrou que não deve ser considerada uma única equação para todas as espécies, 
sendo necessário uma estratificação das espécies. O agrupamento das espécies cedrinho, itaúba e cupiúba resultou 
em uma equação genérica para esse grupo e três equações com a combinação entre os pares de espécie. O volume das 
espécies amescla e cambará deve ser estimado com a equação específica das espécies. Nossa pesquisa contribuiu para 
gerar novas equações de volume eficientes para espécies comerciais nativas da Amazônia, com o intuito de direcionar 
melhores alternativas para a obtenção dessa variável de difícil medição. Uma vez que o volume é indispensável para 
o planejamento e formação de propostas para ações de manejo sustentável.
Palavras-chave: Modelagem volumétrica, Floresta Amazonia, Teste de identidade, similaridade de equações.

IS IT POSSIBLE TO USE A COMMON VOLUME EQUATION FOR DIFFERENT 
AMAZONIAN COMMERCIAL SPECIES?

Abstract: The floristic and structural heterogeneity of native forests causes variations among species. Thus, it is 
important to evaluate whether different commercial species of the Amazon forest have a significant influence on 
the volume equation, since this factor affects the quality of the fit and accuracy of estimates. The objectives of this 
paper were to evaluate volume estimates for five commercial species of the Amazon rainforest, test the identity of 
the equations of different species and verify the possibility of grouping the species for volumetric estimation. The 
hypothesis is that a single volume equation cannot be used for the different commercial species. A total of 449 trees 
of the species cambará, amescla, cedrinho, cupiúba and itaúba were cubed by the Smalian method. The linearized 
model of Schumacher and Hall was fitted for the set of species and by species and the quality of the fits was eval-
uated using the fitted coefficient of determination, standard error of the estimate in percent, and graphical analysis 
of the residuals. To verify the statistical similarity between the equations by species, Graybill’s identity test was 
applied. The Schumacher-Hall model presents good fits for estimating volumes. Graybill’s test showed that a single 
volumetric equation should not be considered for all species, requiring a stratification of the species. The grouping 
of the cedrinho, itaúba and cupiúba species resulted in a reduced equation for this group and three equations with the 
combination between the species pairs. The volume of the amescla and cambará species should be estimated with the 
species-specific equation. Our research contributed to generate new efficient volume equations for commercial native 
Amazonian species, aiming to direct better alternatives for obtaining this variable that is difficult to measure. Since 
the volume is indispensable for planning and forming proposals for sustainable management actions.
Keywords: Volumetric modeling, Amazon forest, Identity test, Equation similarity.
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 1. INTRODUÇÃO

A floresta Amazônia é conhecida mundialmente pela alta importância ecológica devido a sua 
diversidade de espécies animais, vegetais e seus diversos ecossistemas, além de possuir uma vasta ex-
tensão de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados (IBGE, 2020). Além disso, a Amazônia apresenta 
elevada importância econômica, sendo uma grande fonte de renda, tanto pelo extrativismo de produtos 
não madeireiros, como pela colheita de madeiras (REIS et al., 2019). Desse modo, o planejamento e 
o ordenamento da colheita de madeira dependem de informações básicas dos estoques de volume para 
espécies comerciais visando o correto dimensionamento da produção em níveis sustentáveis (CORREIA 
et al., 2017). Assim, o desenvolvimento de novas equações volumétricas com bons níveis de precisão 
para espécies e formações florestais amazônicas é essencial, uma vez que as etapas para concessão do 
manejo requerem estimativas acuradas para a autorização da exploração concedida pelos órgãos am-
bientais (CYSNEIROS et al., 2017). 

A heterogeneidade florística e estrutural de florestas nativas é resultado das variações entre as 
espécies (TONINI e BORGES, 2015), o que causa objeções no desenvolvimento de equações quando 
um grupo de espécies com características distintas são consideradas no ajuste de um modelo, em que 
uma das formas de contornar essa adversidade é utilizar equações específicas por espécie (CYSNEIROS 
et al., 2017, PINHEIRO et al. 2019, BIAZATTI et al. 2020). Entretanto, espécies comerciais podem 
apresentar características semelhantes, o que viabiliza a explicação da variável de interesse com uma 
única equação (genérica) para um conjunto de espécies, facilitando os cálculos e reduzindo o tempo 
de processamento dos dados. Dessa maneira, é importante avaliar se diferentes espécies comerciais da 
floresta amazônica têm influência significativa na equação de volume, uma vez que, esse fator afeta a 
qualidade do ajuste e precisão das estimativas.

Os objetivos do trabalho foram i) avaliar estimativas volumétricas obtidas por um modelo de 
volume para cinco espécies comerciais da Floresta Amazônica; ii) testar a identidade entre equações 
genéricas e específicas das espécies; iii) verificar a possibilidade de agrupar as espécies para a estimativa 
volumétrica. Os objetivos foram fundamentados sob a hipótese de que uma única equação de volume 
não pode ser utilizada para as diferentes espécies comerciais, considerando que as espécies apresentam 
variabilidade entre suas características dendrométricas, o que influencia as equações estimadas.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido em unidades de manejo florestal da Floresta Amazônica localizadas 

no município de Santa Carmem, estado de Mato Grosso, entre as coordenadas geográficas 12°00’ S e 
12°10’ S de latitude e 54°40’ W e 54°50’ O de longitude. Para a pesquisa, foram selecionadas cinco es-
pécies comercialmente exploradas: Goupia glabra Aubl. (cupiúba), Qualea albiflora Warm. (cambará), 
Trattinnickia burseraefolia Willd. (amescla), Erisma uncinatam Warm. (cedrinho) e Mezilaurus itauba 
(Meissn.) Taub. (itaúba), as quais são destinadas para diferentes finalidades, como laminados, compen-
sados, marcenaria e construção civil.

Um total de 449 indivíduos foram cubados pelo método de Smalian, com o abate das árvores 
e a medição dos diâmetros, com a casca, a 0,1 m do solo, a 1,3 m e a cada 2,0 m ao longo do fuste até 
a altura comercial, definida da base ao início da copa. O número de árvores cubadas por espécie foram: 
128 árvores da espécie cambará, 101de cedrinho, 83 amesclas, 87 árvores de cupiúba e 50 árvores da 
espécie itaúba.
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O modelo linearizado de Schumacher e Hall (Eq. 1) foi ajustado para cada espécie e para o 
grupo total de espécie.

ln𝑎𝑎 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ln𝑇𝑇 + 𝛽𝛽2 lnℎ (1)

As estatísticas de avaliação da qualidade do ajuste foram o coeficiente de determinação ajusta-
do (R²aj.), o erro padrão da estimativa em porcentagem (Syx%) e a análise gráfica de resíduos, descrito 
em Gujarati (2011). Os valores dessas estatísticas foram recalculados com o fator de correção de Meyer 
(FCM), uma vez que o modelo foi ajustado na forma logarítmica. 

A possibilidade de uma única equação representar o volume para todas as espécies foi verifi-
cada por meio do teste de identidade de Graybill (1976) o qual fundamenta-se na hipótese nula de que 
as equações são estatisticamente iguais. Quando H0 foi rejeitado, comprovando a diferença entre as 
equações, as estatísticas para novas combinações de espécies foram calculadas para verificar possíveis 
grupos de espécies que podem utilizar a mesma equação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das estatísticas de ajuste e precisão demonstraram que o modelo linearizado 

de Schumacher- Hall apresentou bons ajustes para as equações específicas por espécie e genérica, com 
altos valores de coeficiente de determinação ajustado (R²aj.) e baixo erro padrão da estimativa em por-
centagem (Syx%). Outros trabalhos realizados com espécies nativas da floresta amazônica já demons-
traram o potencial desse modelo para a estimativa volumétrica na região (LANSSANOVA et al., 2018; 
CYSNEIROS et al., 2017). Todos os coeficientes dos modelos ajustados (Tabela 1) foram significativos 
a 5%. Assim, as equações geradas após o ajuste do modelo foram utilizadas para o teste de identidade. 

Tabela 1 – Equações ajustadas e estatística de ajustes para seis espécies comerciais da Amazônia.

Espécie Equação R² aj. Syx% Eq
Todas ln𝑎𝑎 = −8.6488 + 1.862. ln𝑇𝑇 + 0.79044. lnℎ 0.93 15.62 (2)

Itaúba ln𝑎𝑎 = −8.8049 + 1.911. ln𝑇𝑇 + 0.8111. lnℎ 0.93 10.94 (3)

Cedrinho ln𝑎𝑎 = −8.4854 + 1.8121. ln𝑇𝑇 + 0.8116. lnℎ 0.90 16.24 (4)

Cambará ln𝑎𝑎 = −7.877 + 1.67515. ln𝑇𝑇 + 0.77546. lnℎ 0.94 10.60 (5)
Cupiúba ln𝑎𝑎 = −8.660 + 1.8142. ln𝑇𝑇 + 0.79008. lnℎ 0.95 12.60 (6)

Amescla ln𝑎𝑎 = −9.288 + 1.99865. ln𝑇𝑇 + 0.83343. lnℎ 0.96 10.84 (7)

Legenda: R² aj. É coeficiente de determinação ajustado; Syx% é o erro padrão das estimativas em por-
centagem; eq é a equação.
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O comportamento dos resíduos dos modelos é semelhante, com tendência em superestimar os 

maiores volumes, e uma tendência a heterocedasticidade.

Figura 1 – Gráfico de resíduos da reduzida e das espécies comerciais nativas da Amazonia.

O valor de F calculado pelo teste de identidade de Graybill entre a equação genérica e os 

modelos por espécie foi significativo (Tabela 2), ou seja, o teste demonstrou que pelo menos uma das 

equações por espécie é diferente, comprovando a hipótese levantada no trabalho. Com isso, não deve 

ser considerada uma única equação volumétrica para todas as espécies, e a estratificação do conjunto de 

dados por espécie mostrou-se necessária. 

Após a primeira avaliação foram testadas combinações entre grupos de espécies. Os resultados 

demonstraram que as equações das espécies cambará e amescla não foram idênticas as demais, e grupos 

em que as espécies foram incluídas o teste de Graybill foi significativo, demonstrando que não devem 

ser usadas dentro de um conjunto de espécies para ajustar um modelo. O teste indicou não significância 

apenas para as equações genéricas com as espécies cedrinho, itaúba e cupiúba. 
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Tabela 2 – Teste de Graybill para as espécies comerciais da Floresta Amazônica. 

Agrupamento QM (dif) QM (res) F cal F tab
Todas 0.0613 0.0095 6.48 * 1.77
Cambará, cedrinho, itaúba e cupiúba 0.0397 0.0100 3.99 * 1.91
Amescla, cedrinho, itaúba, cupiúba  0.0381 0.0099 3.87 * 1.91
Cedrinho, itaúba e cupiúba 0.0149 0.0108 1.39ns 2.14
Cedrinho e itaúba 0.015 0.012 1.27ns 2.67
Itaúba e cupiúba 0.0250 0.0095 2.60ns 2.67
Cedrinho e cupiúba 0.0051 0.0105 0.48 ns 2.65
Amescla e cambará 0.2083 1.6361 26.23 * 2.65

Legenda: QM (dif) é quadrado médio da diferença; QM (res) é quadrado médio do resíduo; ns é não 
significativo a 5% de probabilidade de erro; * significativo a 5% de probabilidade de erro; F cal é valor 
de F calculado; F tab é o valor de F tabelado.

A significância do teste de Graybill sugere que as estimativas de volume devem ser calculadas 

separadamente para a espécie cambará (Eq. 5) e amescla (Eq. 7).  Lanssanova et al., (2018) detalharam 

as características descritivas do grupo de espécie e observou-se uma tendência de diferenças entre os 

valores médios para essas duas espécies, em que a média para o volume por árvore para o cambará foi 

o mais baixo entre as espécies 2,91 m³ por árvore e a média para a espécie amescla foi de 4,372 m³ por 

árvore. 

A combinação das espécies cedrinho, itaúba e cupiúba resultou em uma equação reduzida para 

o grupo composto pelas três espécies (Eq. 8) e 3 equações com a combinação entre os pares de espécie 

(Eq. 9, 10 e 11). As estatísticas de ajuste para as equações estão apresentadas na Tabela 3 e os resíduos 

das estimativas estão presentes na figura 2. As características dendrométricas das espécies contribuiu 

para o agrupamento, uma vez que o cedrinho apresenta uma média de 5.94 m³ por árvore, seguida da 

itaúba com 3,88 m³ por árvore e da cupiúba com 3,58 m³ por árvore, observado em Lanssanova et al. 

(2018).

Tabela 3 – Agrupamento de espécies comerciais da Amazônia que apresentaram identidade pelo 
teste de Graybill.
Grupo Espécies Equação R² aj. Syx% Eq.
1 Cedrinho, itaúba e cupiúba ln𝑎𝑎 = −8.6037 + 1.841. ln𝑇𝑇 + 0.80864. lnℎ 0.92 15.60 (8)

2 Cedrinho e itaúba ln𝑎𝑎 = −8.4518 + 1.813. ln𝑇𝑇 + 0.7991. lnℎ 0.91 15.80 (9)

3 Itaúba e cupiúba ln𝑎𝑎 = −8.630 + 1.842. ln𝑇𝑇 + 0.8126. lnℎ 0.94 12.49 (10)

Legenda: R² aj. É coeficiente de determinação ajustado; Syx% é o erro padrão das estimativas em por-
centagem; eq é a equação.
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Figura 2 – Gráfico de resíduos da equação do conjunto de espécies.

As florestas tropicais e subtropicais com alta riqueza de espécies, heterogeneidade florística 
e estrutural podem exigir o uso de modelos específicos (VIBRANS et al., 2015). Essa afirmação foi 
constatada em nosso trabalho e corrobora com resultados encontrados por outros autores que estudaram 
o uso de modelos genéricos em florestas nativas. Cysneiros et al., (2017) selecionaram modelos volumé-
tricos genéricos e específicos para 12 espécies comerciais de uma floresta em concessão na Amazônia, 
e encontraram significância com o teste de Graybill para as espécies Clarisia racemosa e Caryocar 
glabrum, sendo necessária a estratificação. Vibrans et al. (2015) estudaram a possibilidade de construir 
modelos genéricos e específicos de volume para três tipos de florestas em Santa Catarina: floresta de-
cídua sazonal, floresta ombrofila mista e densa floresta ombrófilos. Os autores constataram que para 
as espécies da floresta ombrófila densa o valor de F foi significativo, criada pela maior quantidade de 
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variância residual do modelo.

Com os resultados obtidos em nosso trabalho foi possível avaliar a viabilidade de agrupar dife-
rentes espécies para estimativa volumétrica, tendo como suporte estatístico para esta tomada de decisão 
o teste de identidade proposto por Graybill (1976). A avaliação da identidade entre modelos de regressão 
é uma ferramenta importante na área florestal, pois permite avaliar se as fontes de variação do povoa-
mento têm influência significativa nas equações geradas (MENDONÇA et al., 2015), sendo empregado 
por diversos autores (MENDONÇA et al., 2015; VIBRANS et al., 2015; CYSNEIROS et al., 2017).

 A escassez de modelos volumétricos eficazes para espécies comerciais nativas tropicais afeta 
as estimativas do volume para aplicações em escala operacional e de pesquisa (VIBRANS et al., 2015). 
Desse modo, os resultados obtidos pelo presente estudo contribuem para gerar equações de volume efi-
cientes para espécies comerciais nativas da Amazônia, com o intuito de direcionar melhores alternativas 
para a obtenção dessa variável de difícil medição a campo. Uma vez que, a quantificação do volume 
é fundamental para avaliar o potencial madeireiro e, atender os aspectos legais do manejo florestal, 
constituindo a principal ferramenta de planejamento, pois, além de dimensionar o estoque volumétrico 
da floresta, gera informações que irão direcionar a atividade de colheita e o abastecimento de madeira 
(HIRAMATSU, 2008).

4. CONCLUSÃO
O modelo de Shumacher-Hall é adequado para estimar o volume de espécies comerciais: 

Goupia glabra Aubl. (cupiúba), Qualea albiflora Warm. (cambará), Trattinnickia burseraefolia Willd. 
(amescla), Erisma uncinatam Warm. (cedrinho) e Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub. (itaúba).

O modelo genérico não pode ser utilizado para as cinco espécies em estudo, verificado pela 
significância do teste de Graybill, e a estratificação do conjunto de dados por grupos e por espécie para 
o ajuste de equação mostrou-se necessária.

As espécies amescla e cambará apresentaram equações não idênticas as demais, e a equação 
por espécie precisa ser considerada.

Os grupos de espécies que podem utilizar modelos genéricos foram: Cedrinho, itaúba e cupi-
úba; Cedrinho e itaúba; Itauba e cupiúba e Cedrinho e cupiúba.

Os modelos volumétricos e a estratificação sugerida neste trabalho são importantes para a for-
mulação de propostas de planejamento e estabelecimento de ações de manejo sustentável para a Floresta 
Amazônica. 
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Resumo: As incertezas e os riscos associados a projetos de restauração florestal limitam o interesse de produtores 
rurais na adoção de práticas sustentáveis de restauração, as quais, por sua vez, refletem em benefícios ao ecos-
sistema e amparos no cumprimento legal. Neste sentido, o objetivo foi determinar se um projeto de investimento 
em restauração florestal por semeadura direta é viável economicamente por meio da Análise de Opções Reais. O 
experimento foi conduzido por meio de coeficientes técnico-econômicos de um modelo de restauração florestal 
por semeadura direta, ao qual foram incorporadas as espécies S. parahyba e  E. contortisiliquum, predominantes 
na área. Assim, projetou-se um fluxo de caixa para o horizonte de planejamento de 20 anos, associado a taxa de 
desconto, pautada no modelo de precificação de ativos de capital. Além disto, em decorrência das incertezas apre-
sentadas no gerenciamento de projetos de investimento para restauração florestal, elegeu-se um modelo dinâmico 
de análise de opções reais, contemplando as opções de diferimento, expansão e redução da capacidade do projeto. 
A incorporação das opções reais proporcionou valoração ao projeto de investimento, uma vez que o déficit do 
valor presente tradicional de –USD 467,00, foram convertidos em um valor presente expandido positivo de USD 
159,00. Contudo, ao inserir os dispêndios iniciais, o valor presente líquido expandido resultou em um valor negati-
vo. Entretanto, tendo em vista à obrigatoriedade imposta nas leis do Código Florestal brasileiro para manutenção e 
restauração de áreas degradadas, a Análise de Opções Reais acaba proporcionando ao produtor rural uma recupe-
ração parcial do capital dispendido, pois a mesma bonifica o produtor agregando valor ao projeto de investimento.
Palavras-chave: ativos biológicos, flexibilidades gerenciais, planejamento financeiro, práticas sustentáveis.

ECONOMIC STRATEGY FOR FOREST RESTORATION BY DIRECT SOWING: 
REAL OPTIONS ANALYSIS

Abstract: The uncertainties and risks associated with forest restoration projects limit the interest of rural produc-
ers in adopting sustainable restoration practices, which, in turn, reflect benefits to the ecosystem and support for 
legal compliance. In this sense, the objective was to determine whether an investment project in forest restoration 
by direct sowing is economically viable through the Real Options Analysis. The experiment was conducted using 
technical-economic coefficients of a forest restoration model by direct sowing, to which the species S. parahyba 
and E. contortisiliquum, predominant in the area, were incorporated. Thus, a cash flow was projected for a 20-year 
planning horizon, associated with a discount rate, based on the capital asset pricing model. Furthermore, due to the 
uncertainties presented in the management of investment projects for forest restoration, a dynamic model for an-
alyzing real options was chosen, including options for deferral, expansion and reduction of the project’s capacity. 
The incorporation of real options provided valuation to the investment project, since the traditional present value 
deficit of –USD 467.00 was converted into a positive expanded present value of USD 159.00. However, when 
entering initial expenditures, the expanded net present value resulted in a negative value. However, in view of the 
obligation imposed by the Brazilian laws for the maintenance and restoration of degraded areas, the Real Options 
Analysis ends up providing to the rural producer a partial recovery of the capital spent, as it benefits the producer 
by adding value to the investment project.
Keywords: biological assets, management flexibilities, financial planning, sustainable practices.
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1. INTRODUÇÃO
A restauração florestal é a ciência de assistir e manejar a recuperação da integridade ecoló-

gica dos ecossistemas, incluindo um nível mínimo de biodiversidade e de variabilidade na estrutura 
e funcionamento dos processos ecológicos, considerando seus valores ambientais e sociais (ENGEL; 
PARROTA, 2003). Desse modo, um projeto de restauração florestal tem como objetivo recuperar uma 
área que sofreu alterações em sua integridade ecologia, conseguinte, retorná-la ao estado mais próximo 
possível ao original.

Dentre os métodos e sistemas empregados na restauração florestal, destaca-se o método de 
semeadura direta, o qual consiste no plantio direto de sementes no solo, as quais, geralmente, incluem as 
sementes de diversas espécies florestais, a fim de simular o processo natural de sucessão de uma floresta 
(KAGEYAMA; GANDARA, 2003).

Entretanto, um projeto de restauração possui dispêndios relacionados à sua implementação, 
independente do método ou sistema utilizado. Assim, em decorrência de dispêndios e da incerta margem 
de lucro, projetos de restauração florestal refletem resistência dos proprietários rurais, as quais podem 
evoluir a punições legais, visto que a restauração florestal é obrigatória por lei em áreas de preservação 
permanente (APP) e de reserva legal, fatos estes que podem culminar em degradação e redução de re-
cursos naturais.

Dessa forma, métodos de análise de investimento, podem contribuir com dissolução de incer-
tezas e mensuração de riscos, proporcionando resultados e previsões que orientem na valorização e no 
reconhecimento do real valor de um projeto de investimento em restauração florestal. Análises de inves-
timento, contribuem significativamente no processo decisório que, por conseguinte, afetam as chances 
de sucesso de um projeto de investimento (DAYANANDA et al., 2002). 

Neste sentido, a Análise de Opções Reais (OR), atua como um método complementar aos 
métodos tradicionais, que permitem a quantificação do valor resultante de flexibilidades gerenciais, 
traduzidas em opções reais, as quais um projeto de investimento pode ter, como exemplo, o diferimento, 
abandono e, até mesmo, expansão (GONÇALVES, 2008). A aplicação das OR aprimora a análise dos 
métodos tradicionais, ampliando as noções de flexibilidades gerenciais e as incluem no projeto, agregan-
do valor ao mesmo (ALLEMAN; RAPPOPORT, 2002). 

A característica flexível das OR permite resultados obtidos de forma mais condizentes com 
a realidade, em contraponto aos obtidos por métodos tradicionais, uma vez que, a mesma considera as 
oportunidades de investimento futuro no mesmo horizonte de planejamento (CASTRO, 2000; MILLER; 
PARK, 2002). Diante disto, o objetivo deste trabalho foi determinar a viabilidade econômica do projeto 
de investimento de restauração florestal por semeadura direta, utilizando-se a Análise de Opções Reais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Semeadura Direta

O estudo foi desenvolvido a partir de coeficientes técnico-econômicos do modelo de restaura-
ção florestal por semeadura direta, localizado na Fazenda Experimental Lageado, Botucatu, São Paulo 
(22º52’ de Latitude Sul e 48º26’ Longitude Oeste). 
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O modelo de restauração florestal por semeadura direta contemplou o plantio de cinco espécies 
de rápido crescimento com espaçamento de 1,0 m × 1,0 m. Com destaque, as espécies S. parahyba e a 
E. contortisiliquum predominantes na área.

2.2. Análise econômica

Os valores monetários foram expressos em dólar americano (USD) devido ser uma divisa 
internacional de referência conforme Simões e Gouvea (2015). Conseguinte, o fluxo de caixa do pro-
jeto de investimento em ativos biológicos foi projetado para o horizonte de 20 anos. Além disto, foram 
ponderados os investimentos com a implantação do modelo na data focal; volume e preço da madeira 
em pé de S. parahyba no ano 20; investimentos com tratos silviculturais; sequestro de carbono (CO2) e 
preço da comercialização do CO2.

Ao sopesar que o projeto não possuiu participação de capital de terceiros, a taxa de desconto 
do projeto foi pautada no modelo de Capital Asset Pricing Model (CAPM) conforme descrito na Equa-
ção 1.

𝐾𝐾 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅) + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑅𝑅 (1)

Em que: 

K é a taxa de desconto ajustada ao risco; 

RF é a taxa de juros livre de risco; 

β é o risco sistemático da indústria de base florestal; 

RM é o retorno esperado da carteira de mercado; 

(RM -RF) é o prêmio pelo risco;

αBR é o risco-país.

A estimativa do valor presente líquido tradicional, resultante da diferença entre o valor presen-
te dos benefícios líquidos de caixa, previstos para cada período do horizonte de duração do projeto, e o 
valor investido inicialmente em conformidade à Silva (2018), por meio da Equação 2.

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
𝑅𝑅𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 + 𝑘𝑘)𝑡𝑡 − 𝐼𝐼
𝑇𝑇

𝑡𝑡=1

 
(2)

Em que: 

VPLTrad é o valor presente líquido do projeto;

T é o tempo de duração do projeto;

t é o instante em que os custos e as receitas ocorrem;

FCt é o fluxo de caixa para t períodos;

K é o valor da taxa de desconto;

I é o valor de investimento inicial.
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2.3. Modelagem Dinâmica do ativo biológico

Em decorrência das incertezas apresentadas no gerenciamento de projetos de investimento 
para restauração florestal, elegeu-se um modelo de análise econômica que contemplasse as opções reais 
associadas, isto é, optou-se por um modelo dinâmico de análise de opções reais, baseado no modelo de 
árvore binomial desenvolvido por Cox, Ross e Rubinstein (1979).

Deste modo assumiu-se que as receitas oriundas da comercialização da madeira dos cons-
tituintes arbóreos resultavam nos únicos fatores que exerciam influência nos valores dos projetos de 
investimento que, por conseguinte, foram acrescidos das opções reais de expandir em 20% a capacidade 
do projeto ainda no início, ou diferir esta mesma expansão para o final do 1° ano, ambas ao custo de 
USD 440. Entretanto, ao final do 1° ano, considerou-se a flexibilidade de se reduzir 30 % da capacidade 
do projeto ao bônus de USD 660.

A modelagem da árvore de decisão binomial, usada como base para o planejamento do proje-
to, foi fundamentada em um fator multiplicativo em tempo discreto, em que, cada período, tem o valor 
presente do projeto assumindo um valor monetário (BRANDÃO; DYER, 2005; PESSOA, 2006).

A construção da árvore binomial deu-se por meio do software de programação dinâmica Deci-
sion Programming Language (DPL) v. 8.0, Copyright © 2020 Syncopation Software (SYNCOPATION, 
2020) e para o cálculo da volatilidade do projeto utilizou-se do proposto por Brandão, Dyer e Hahn 
(2012), os quais assumem que a volatilidade segue um processo de Movimento Browniano Geométrico.

Uma simulação pelo método de Monte Carlo foi realizada para estimar a volatilidade futura 
do ativo, usando o software @Risk Copyright © 2020 Palisade Corporation (PALISADE, 2020), o que 
gerou 100.000 números pseudoaleatórios, resultando em um valor presente probabilístico.

O valor presente na árvore de decisão binomial foi calculado em cada segmento (nó), e anali-
sado de forma recursiva (de trás para frente) cada passo de forma separada, para determinar se é válido 
ou não exercer a opção real.

Assim, o valor que foi obtido no primeiro nó (t = 0) da árvore binomial, consiste no valor pre-
sente do projeto com flexibilidade. Uma vez que esse valor foi determinado, pode ser realizado o cálculo 
do valor da opção real (VOR), que é dado pela diferença entre o valor presente com flexibilidade descrito 
por Simões et al. (2019) (Equação 3) e o valor presente tradicional.

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅 (3)

Em que: 

VOR é valor da opção real; 

VPLTrad é o valor presente líquido tradicional.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Taxa de desconto dos projetos florestais

Por meio do modelo de CAPM, que mede as relações entre o risco de mercado de um ativo e 
a respectiva compensação por assumi-los (UROM; CHEVALLIER; ZHU, 2020), determinou-se a taxa 
do custo de oportunidade do projeto de 9,45%, estimada a partir da taxa livre de risco de 5,42% consi-
derando a média geométrica recomendada por Kim, Lee e Lim (2019), da Annual Return on Treasury 
bonds conforme dados disponibilizados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. 

Quanto ao coeficiente de risco sistemático, que é inerente ao projeto de investimento e reflete 
o risco associado ao ato de se investir em qualquer setor de mercado de acordo com Amorim, Lima e 
Murcia (2012), estimou-se o fator de risco médio das empresas do setor florestal, como proposto por 
Damodaran (2002), obtendo o valor de 0,42%. 

Como prêmio de risco de mercado, assumiu-se o índice S&P Global Timber & Forestry, for-
necido pela S&P Dow Jones, para um retorno de 20 anos, resultando em 5,42%. Quanto ao prêmio pelo 
risco Brasil pautou-se na série histórica desde o ano de 1994 do Emerging Markets Bonds Index (EM-
BI+Br) emitidos por países emergentes, logo, estimado por meio da média geométrica, que resultou em 
4,03%.

3.2. Valor presente do modelo de restauração 

O Capital Expenditure (CAPEX) demandado para a implantação do projeto de investimento, 
ou melhor, para o plantio das espécies florestais foi de USD 1.222,00, ademais, ponderou-se todos os 
dispêndios monetários demandados para os tratos silviculturais juntamente aos tributos, logo, permitiu-
-se determinar o valor presente tradicional do projeto de investimento, que foi de –USD 467,00. 

Entretanto, ao executar a simulação pelo método de Monte Carlo, e ao ponderar a volatilidade 
do projeto de investimento, a qual foi de 91%, estimou-se o valor presente médio de USD 3.089,00, 
desvio padrão de USD 13.623,00, valor mínimo de USD 833,00 e máximo de USD 1.402.973,00. Então, 
por meio destes resultados estatísticos pode-se entender que, conforme descrito por González–Eche-
verri, Mora-Valencia e Solano (2015), a volatilidade do ativo representa um parâmetro essencial para a 
estimativa e modelagem adequada dos mesmos, o que a torna também determinante para a estimativa 
do nível de risco.

3.3. Análise do modelo por opções reais

A modelagem de um ativo subjacente consiste em uma árvore binomial sem considerar as 
opções reais, logo, a mesma pautou-se nas diretrizes demonstradas na Tabela 1. No entendimento de Mi-
randa, Brandão e Lazo (2017), ao considerar que as opções serão incluídas futuramente, essas diretrizes 
corroboram para a determinação do valor da de cada opção real, portanto, consentem a quantificação da 
flexibilidade gerencial e a probabilidade de execução das opções reais em análise.
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Tabela 1 – Parâmetros de construção da árvore binomial para o projeto de semeadura direta.

Parâmetros Valores
Taxa livre de risco (RF) 5,42%
Fator de subida (u) 2,50
Fator de descida (d) 0,40
Probabilidade neutra ao risco (p) 31%
q = 1 – p 69%

O valor presente líquido expandido (VPLTrad) foi de –USD 1.062,00, e conforme Martinez 
(1998), representa o VPL tradicional do projeto de investimento associado com a valoração das opções 
reais, o que proporciona maior flexibilidade operacional e estratégica. Já o valor de opção real (VOR), 
foi de –USD 1.529,00, e está relacionado ao valor de exercício de cada opção real considerada de acordo 
com Monteiro (2003).

Utilizou-se para esta análise uma taxa de desconto ajustada ao risco conforme preconizado 
por Gitman (1997) e Lucena et al. (2013), pois o modelo binomial de Cox Ross e Rubinstein (CRR), 
considera probabilidades neutras ao risco, as quais não representam as verdadeiras probabilidades de ser 
exercer as opções reais ponderadas. 

Assim, com o auxílio da árvore binomial, cenários hipotéticos sobre o futuro do projeto de 
investimento foram elaborados, e por meio da análise, foram também determinadas decisões ideais a 
serem tomadas (Figura 1), conforme preconizado por Freitas e Brandão (2009). 

Figura 1 – Árvore de decisão ideal do projeto de investimento em semeadura direta.

Observa-se que, no início, havia a total viabilidade econômica de se diferir em um ano uma 
expansão da capacidade do projeto de restauração, a um custo de USD 440,00. Entretanto, ao final deste 
primeiro ano, quando deveria ser feita a expansão da capacidade do projeto, a previsão indicou uma 
redução do projeto de investimento, que resultaria em bônus de USD 660,65, somado aos USD 440,43 
não investidos.

A incorporação das opções reais, representadas pelas opções reais, proporcionou valoração 
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ao projeto de investimento, uma vez que o valor presente tradicional de –USD 467,00, permitiu obter o 
valor presente expandido de USD 159,00.

Contudo, ao inserir os dispêndios iniciais, isto é, o CAPEX, o valor presente líquido resul-
tou-se em um valor negativo, o que faz com que o projeto de investimento seja inviável. Entretanto, 
com a valoração por meio da Análise de Opções Reais, o déficit imposto ao gestor florestal acabou por 
ser reduzido em 37,09%, pois, por conta da comercialização da madeira dos constituintes arbóreos, foi 
possível obter uma recuperação parcial do capital investido.

4. CONCLUSÃO
O projeto de investimento de restauração florestal por semeadura direta não é viável economi-

camente. Contudo, ao considerar o valor das opções reais, o projeto de investimento tem seu real valor 
capturado, o que ocasiona em uma bonificação ao gestor florestal permitindo que uma parte do capital 
investido seja recuperada. Portanto, tendo em vista a obrigatoriedade imposta nas leis do Código Flores-
tal brasileiro para manutenção e restauração de áreas degradadas, a Análise de Opções Reais tem o efeito 
prático de reduzir os dispêndios ligados à restauração florestal, tornando-a mais atrativa.
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Resumo: A escassez de água é agravada principalmente pela falta de gestão e uso sustentável dos recursos natu-
rais, como efeito, milhões de pessoas têm dificuldade ao acesso à água em todo mundo. Conflitos e disputas eco-
nômicas, sociais e ambientais podem surgir em um ambiente de restrição hídrica.  A premissa para uma gestão ade-
quada dos recursos hídricos perpassa pelo conhecimento das vazões outorgadas, bem como a distribuição espacial 
dos usos da água, posto que as vazões outorgadas estão intimamente relacionadas com a disponibilidade hídrica. 
Nesse sentido, para facilitar a identificação de segmentos de rios com potenciais conflitos pelo uso da água e for-
necer, dessa forma, subsídios para as ações de gestão e planejamento dos recursos hídricos índices como o Índice 
de Conflito pelo Uso da Água – Gestão de Recursos Hídricos (icg) e Planejamento dos Recursos Hídricos (icp) são 
utilizados.  No presente estudo de caso são apresentados os índices para identificação de conflitos pelo uso da água 
a partir da análise das outorgas concedidas e da disponibilidade hídrica na cidade de Jerônimo Monteiro, Espírito 
Santo. Para tanto foram utilizados dados das vazões mínimas de referência (Q90), a vazão média de longa duração 
(Qmld), as vazões outorgadas (Qout), o modelo digital de elevação e a hidrografia da área em estudo. Os resultados 
dos índices indicaram que dos 43 segmentos de rios analisados, cerca de 58% destes não possuem nenhuma ou-
torga de uso da água e os demais trechos, apesar das 18 concessões outorgadas, correspondem à situação em que 
ainda possuem vazões passíveis de serem outorgadas, segundo legislação vigente. Nenhum segmento analisado 
apresentou vazão outorgadas superior às vazões permitidas, afastando um possível conflito pelo uso da água. 
Palavras-chave: Conflito pelo uso da água; Escassez hídrica; Outorga.

INDEXES FOR WATER MANAGEMENT AND PLANNING IN JERÔNIMO 
MONTEIRO, ESPÍRITO SANTO

Abstract: Water scarcity is mainly aggravated by the lack of management and sustainable use of natural resourc-
es, as millions of people have difficulty accessing water around the world. Economic, social and environmental 
conflicts and disputes can arise in a water-constrained environment. The premise for an adequate management of 
water resources goes through the knowledge of the authorized flows, as well as the spatial distribution of water 
uses, since the authorized flows are closely related to water availability. In this sense, to facilitate the identification 
of river segments with potential conflicts over the use of water and, in this way, provide subsidies for the actions 
of management and planning of water resources, indexes such as the Water Use Conflict Index - Water Resources 
Management (icg) and Water Resources Planning (icp) are used. In this case study, the indices for identifying con-
flicts over water use are presented, based on the analysis of concessions granted and water availability in the city 
of Jerônimo Monteiro, Espírito Santo. For this purpose, data on the minimum reference flows (Q90), the long-term 
average flow (Qmld), the granted flows (Qout), the digital elevation model and the hydrography of the area under 
study were used. The results of the indexes indicated that of the 43 river segments analyzed, about 58% of these 
do not have any water use permits and the other stretches, despite the 18 concessions granted, correspond to the 
situation in which they still have flows that can be granted, according to current legislation. None of the analyzed 
segments presented a flow rate higher than the allowed flow rates, ruling out a possible conflict for the use of water.
Keywords: Water-use conflict; Water resources management; Water rights.
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1. INTRODUÇÃO
A água é essencial para a vida e manutenção dos sistemas de produção no Brasil. A escassez 

desse bem natural restringe o desenvolvimento econômico e social em muitas regiões. A pouca dispo-
nibilidade de água em diversas regiões brasileiras além de gerar conflitos pelo seu uso, muitas bacias 
hidrográficas apresentam uma combinação de baixa disponibilidade e grande utilização de recursos 
hídricos (MOREIRA, 2006). 

Problemas decorrentes dos conflitos pelo uso da água apontam a necessidade de um adequado 
programa de gestão de recursos hídricos. Segundo Setti et al. (2001), gestão de recursos hídricos é a 
forma pela qual se pretende equacionar e resolver as questões de escassez relativa dos recursos hídricos, 
bem como fazer o seu uso adequado, visando a otimização dos recursos em benefício da sociedade. 
Dentre os instrumentos instituídos pela Política Nacional de Recursos Hídricos, a outorga de direito de 
uso de recursos hídricos, concede ou autoriza a utilização de uma determinada vazão para a realização 
de uma atividade, por um tempo determinado. O instrumento de outorga assegura ao gestor o controle 
quantitativo e qualitativo da água, ao mesmo tempo que garante ao usuário o direito de uso de forma 
pessoal e intransferível. 

O conhecimento da disponibilidade hídrica é a informação básica para a tomada de decisão 
no processo de outorga, ao passo que informações acerca das vazões já outorgadas a montante da seção 
de interesse é indispensável para a quantificação das vazões ainda passíveis de serem outorgadas. Em 
determinadas situações são evidenciadas vazões de retirada superiores à máxima permissível, causando 
conflitos, restringindo acesso e forçando, inclusive, a adoção de um sistema de rodízio do uso da água 
em alguns locais (MOREIRA, 2006).

As atividades econômicas de Jerônimo Monteiro concentram-se 12,22% em seu setor agrope-
cuário e aproximadamente 33% da população do município exerce esse tipo de atividade. A predomi-
nância da agricultura no município é a Familiar, sendo que dos estabelecimentos, cerca de 72% são de 
Agricultores Familiares. A cobertura vegetal do município é constituída predominantemente por área 
de pastagens, compreendendo 59,7%; seguida por café, 14,2%; e mata nativa, 9,2% (INCAPER, 2020).

Nessa perspectiva, em que a agricultura é tão importante para Jerônimo Monteiro e a disponi-
bilidade hídrica impõe restrições ao desenvolvimento econômico e social, torna-se justificável a investi-
gação de conflitos potenciais pelo uso da água e contribuição para a gestão e planejamento dos recursos 
hídricos. O presente trabalho teve como objetivo aplicar índices de conflito pelo uso da água na gestão 
(icg) e no planejamento (icp) de recursos hídricos como estudo de caso e analisar os seus resultados. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido no município de Jerônimo Monteiro, localizada a 20º47’23,5” de 

latitude Sul e 41º23’46,5” de longitude Oeste, no sul do Estado do Espírito Santo. O clima da região é 
Cwa, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, conforme classificação de Köppen-Geiger, 
com temperatura do ar média anual de 24,0 °C e precipitação total anual de 1.389 mm (FALCÃO et 
al.,2020). O município ocupa uma área de 177,342 km2, e está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio 
Itapemirim (Figura 1). Os principais rios são: Rio Itapemirim Braço Norte, Ribeirão Vala do Souza e o 
córrego Cristal.
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Figura 1 – Localização do munícipio de Jerônimo Monteiro.

Para obtenção das variáveis físicas da área, utilizou-se Modelo Digital de Elevação (MDE) e 
rede hidrográfica, originários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), obtidos junto ao 
site do Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do estado do Espírito Santo - GEOBASES – (https://
geobases.es.gov.br/) em Shapefile em resolução espacial de 30 metros. 

Os dados das vazões mínimas com duração de 90% tempo (Q90) e vazões médias de longa 
duração (Qmld), bem como as informações do cadastro de outorgas e interferências foram adquiridos 
junto ao banco de dados da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). Os dados foram organiza-
dos em planilha eletrônica contendo as coordenadas geográficas do ponto de captação, a finalidade de 
uso da água e o volume outorgado.

O cálculo do Índice de conflito pelo uso da água (icg) é descrito conforme a Eq. 1:

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
Qout

xQmin
 

(1)
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Em que: 

icg = é um valor adimensional; 

𝑄𝑜𝑢𝑡𝑡 = vazões outorgadas a montante da foz do segmento em estudo (m3s-1);

𝐸𝐸 = percentagem expressa em decimal (caso do Espírito Santo 50%) da vazão passível de ser 
outorgada;

𝑄𝑚𝑖𝑖𝑛 = vazão mínima de referência estimada na foz do segmento em estudo (m3s-1).

A escala de variação dos valores de icg pode indicar quando a situação na qual as vazões ou-
torgadas se encontram dentro dos limites legais (0 ≤ icg ≤ 1) ou quando as vazões outorgadas superam 
os limites previstos pela legislação (icg > 1). Para representação gráfica dos valores de icg por meio 
da elaboração de mapas foi feita uma estratificação adaptada do trabalho de Moreira et al., (2012) para 
caracterização das faixas de vazão outorgadas, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Caracterização das faixas de vazão outorgadas.

icg = 0 Vazão ainda permissível de ser outorgada igual à vazão máxima passível de ser outorgada na foz do 
segmento em estudo.

0 ≤ icg ≤ 0,7 Vazão ainda permissível de ser outorgada superior a 30% da vazão máxima passível de outorga.

0,7 ≤ icg ≤ 9 Vazão ainda permissível de ser outorgada inferior a 30% e superior a 10% da vazão máxima passível 
de outorga.

0,9 ≤ icg ≤ 1 Vazão ainda permissível de ser outorgada inferior a 10% da vazão máxima passível de outorga.

icg > 1 Situação na qual as vazões outorgadas a montante da foz do segmento em estudo superam os limites 
previstos pela legislação.

Fonte: Adaptado de Moreira et al., (2012)

O Índice de conflito pelo uso da água no planejamento dos recursos hídricos (icp) é dado pela 
Equação X, na qual a vazão outorgada a montante da foz do segmento em estudo, em m3s-1 é dividida 
pela vazão média de longa duração na foz do segmento em estudo (m3s-1).

𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸 =
Qout
Qmld

 
(2)

Em que:

icp = é um valor adimensional;

𝑄𝑜𝑢𝑡𝑡 = vazões outorgadas a montante da foz do segmento em estudo (m3s-1);

𝑄𝑚ld = vazão média de longa duração na foz do segmento em estudo (m3s-1), conforme Qua-
dro 2.



173CAPÍTULO 22 | ÍNDICES PARA A GESTÃO E PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS EM JERÔNIMO 
MONTEIRO, ESPÍRITO SANTO | P2C22

PARTE II - MANEJO DE RECURSOS NATURAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Quadro 2 – Classificação dos valores de icp considerando-se a variação dos valores de Qout em re-
lação a Qmld.

icp = 0 Situação na qual não existem vazões outorgadas a montante da foz do segmento 
analisado.

0 ≤ icp ≤ 1 Situação na qual existindo o conflito pelo uso da água, ainda se pode contorná-lo 
com a adoção de medidas estruturais.

icp > 1 Situação na qual o conflito não pode ser contornado apenas com medidas estrutu-
rais.

Fonte: Adaptado de Moreira et al., (2012)

Assumiu-se o valor zero para a vazão outorgada nos trechos dos rios em que não foram identi-
ficados processos de outorga vigente. Para os cálculos e mapeamento do icg e icp, o software usado foi 
o Quantum GIS (QGIS) versão 3.12 por meio da calculadora raster.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas 27 outorgas vigentes, das quais 24 são de captação direta, três são do 

tipo captação em barramento sem regularização de vazões (considera-se para fins do balanço hídrico 
como uma captação direta) e um barramento com captação e com regularização de vazões. As outorgas 
vigentes em Jerônimo Monteiro têm como finalidade, abastecimento humano, aquicultura e sobretudo, 
irrigação. A partir dessa análise, evidencia-se que a agricultura é de fato uma atividade importante no 
município. Os resultados do índice de conflito pelo uso da água na gestão dos recursos hídricos (icg), o 
número de segmentos dos rios e suas classificações estão apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 – Classificação e respetivo percentual por classe em relação ao número de segmentos de 
rios.

Classe Cor Nº de segmentos % dos segmentos
icg=0 26 60.5
0 < icg ≤ 0.7 14 32.6
0 .7< icg ≤ 0.9 3 7.0
0.9< icg ≤ 1 0 0.0
x*icg ≤ 1 0 0.0
x*icg > 1 0 0.0

Total 43

A partir do Quadro 3 é possível observar que aproximadamente 60% dos segmentos de rios 
não possuem outorgas pelo uso da água. Segundo a metodologia de Moreira et al. (2012) 0 < icg ≤ 1, re-
presentadas pelas cores verde e amarela, diz respeito a situação na qual as vazões outorgadas a montante 
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da foz do segmento em estudo se encontram dentro dos limites legais. Apesar de a coloração azul indicar 
a não existência de outorgas a montante do segmento em análise, esse fato não garante novas emissões 
de concessões, visto que no processo de outorga devem-se considerar os usuários a jusante da seção de 
interesse (SILVA et al., 2015). 

O cálculo do icg torna-se importante em virtude da inexistência de ferramentas adequadas para 
o gerenciamento dos processos de outorgas, visto que verifica-se com frequência que as vazões conce-
didas superam os limites permissíveis. Nesses casos, aconselha-se um maior controle do uso da água ou 
até mesmo uma nova análise dos processos de outorga vigentes (MOREIRA et al.,2012).

Considerando que no planejamento de recursos hídricos busca-se prever e avaliar as ações 
alternativas e futuras, visando à tomada de decisões mais adequadas e racionais, o índice icp classifica 
o conflito pelo uso da água no planejamento dos recursos hídricos. A classe icp=0, caracteriza os seg-
mentos que não possuem processos ativos de outorga para o uso da água, condição representada pela cor 
azul; 0<icp≤1, na cor marrom indica a situação na qual existindo o conflito pelo uso da água, ainda se 
pode contorná-lo com a adoção de medidas estruturais; e icp>1 quando o conflito não pode ser contor-
nado apenas com medidas estruturais. 

No Quadro 4 estão descritos os resultados do índice de conflito pelo uso da água no planeja-
mento dos recursos hídricos (icp) para Jerônimo Moreira, o número de segmentos dos rios e suas classes.

Quadro 4 – Classificação e respetivo percentual por classe em relação ao número de segmentos de 
rios.

Classe Cor Nº de segmentos % dos segmentos
icp = 0 36 83.7
0 < icp ≤ 1 7 16.3

Total 43

Os segmentos com icp 0 < icp ≤ 1 (cor marrom) implica que, quando a demanda  
no uso máximo estiver acima da disponibilidade e se houver conflitos de uso da água causados pela 
escassez, esses conflitos poderão ser resolvidos regulando as vazões. Isso ocorre porque as concessões 
estão abaixo da vazão média de longa duração (ALMEIDA et al., 2014). 

Os resultados apontam que o município estudado possui uma situação moderada em relação 
ao índice de conflito pelo uso da água no planejamento dos recursos hídricos, uma vez que na maioria 
da bacia os segmentos correspondem a coloração azul, indicando a não existência de vazões outorgadas 
à montante do segmento, ou a coloração marrom, a qual indica que as vazões outorgadas são inferiores 
à vazão média de longa duração. Observa-se na Figura 2 o mapeamento dos valores de icg e icp nos 
trechos dos rios.
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Figura 2 – Espacialização dos valores de icg e icp.

A aplicação dessa metodologia permite identificar potenciais conflitos de uso da água e, assim 
fornece uma base para organização de gestão de recursos hídricos do município. Isso porque o conhe-
cimento da quantidade da água já comprometida pelo uso, concedido através das outorgas, é essencial 
para que o Poder Público possa efetuar a gestão entre a disponibilidade e a demanda dos recursos hídri-
cos (SILVA E RAMOS, 2001). As ações de gestão e planejamento podem ser aplicadas para a manuten-
ção do estado atual dos recursos hídricos ou com o intuito de protegê-los. 

4. CONCLUSÃO
A análise conjunta dos índices de conflito pelo uso da água na gestão (icg) e no planejamento 

(icp) dos recursos hídricos possibilitou verificar a disponibilidade hídrica para fins de outorga em nível 
de segmentos da hidrografia do município. Não foram identificadas evidências de conflito pelo uso da 
água. A análise dos resultados dos índices icp e icg permitiu realizar um diagnóstico do comprometi-
mento da disponibilidade hídrica resultante das outorgas vigentes. 
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Resumo: O teste identidade de modelos visa agrupar as estimativas de unidades distintas de manejo e verifica a 
possibilidade de substituir um conjunto de modelos por apenas um que seja capaz de estimar com precisão diferen-
tes unidades de manejo. A partir disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do material genético e 
arranjo espacial no ajuste de modelos volumétrico em dois híbridos de eucalipto (Eucalyptus urophylla x Eucalyp-
tus grandis e Eucalyptus camaldulensis x Eucalyptus sp.), a fim de, verificar a possibilidade de agrupamento entre 
as unidades de manejo. Para o trabalho foram cubadas 35 árvores de cada unidade de manejo, totalizando 140 ár-
vores, utilizadas no ajuste de 8 modelos volumétricos. A seleção dos modelos foi baseada nas variáveis estatísticas 
R²aj, Syx%, valor de F e na análise gráfica de resíduos. Em seguida, foi aplicado o método do valor ponderado dos 
escores estatísticos. O modelo de Spurr I foi selecionado para estimar o volume das quatro unidades de manejo, no 
qual observou diferença significativa do material genético no ajuste dos modelos volumétricos, contudo, para os 
diferentes arranjos espaciais não houve diferença significativa. O uso do teste identidade de modelos possibilitou o 
agrupamento entre as unidades de manejo UM1 e UM2 (Clone I-144) e UM3 e UM4 (Clone 1277), reduzindo os 
custos da operação devido ao menor número de equações a serem ajustadas.
Palavras-chave: Equações volumétricas; identidade de modelos; inventário florestal.

INFLUENCE OF GENETIC MATERIAL AND SPATIAL ARRANGEMENT IN THE 
ESTIMATE OF THE VOLUME OF TWO EUCALYPTUS CLONES PLANTED IN 

MATO GROSSO DO SUL

Abstract: The model identity test aims to group different management units and verify the possibility of replacing 
a set of models with only one that is capable of accurately estimating different management units. From this, the 
aim of the present study was to evaluate the influence of genetic material and spatial arrangement on the adjust-
ment of volumetric models in two eucalyptus hybrids (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis and Eucalyptus 
camaldulensis x Eucalyptus sp.), in order to verify the possibility of grouping between management units. For the 
work, 35 trees from each management unit were cubed, totaling 140 trees, used in the adjustment of 8 volumetric 
models. The selection of models was based on the statistical variables R²aj., Syx%, F value and on the graphical 
analysis of residuals. Then, the weighted value of statistical scores method was applied. The Spurr I model was 
selected to estimate the volume of the four management units, in which a significant difference was observed in 
the genetic material in the adjustment of the volumetric models, however, for the different spatial arrangements 
there was no significant difference. The use of the model identity test enabled the grouping between management 
units UM1 and UM2 (Clone I-144) and UM3 and UM4 (Clone 1277), reducing operating costs due to the smaller 
number of equations to be adjusted.
Keywords: Forest Inventory; models identity; volumetric equations.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o setor florestal apresenta considerável crescimento no decorrer dos anos. Nos dias 

atuais, o país dispõe de aproximadamente nove milhões de hectares de florestas plantadas, dos quais 
77% são destinados ao plantio de espécies do gênero Eucalyptus. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 1,2 
milhões hectares estão designados a plantios de eucalipto (IBÁ, 2020). A extensão da área é justificada, 
em virtude da maioria das espécies de eucalipto serem adaptadas as condições edafoclimáticas do país, 
o que proporciona maior produtividade das florestas (TERRA et al., 2018).

Em razão disso, para a obtenção do volume do estoque de madeira desses povoamentos é 
fundamental a realização do inventário florestal, visto que, essas informações são utilizadas como base 
para o planejamento florestal, visando adequar de forma eficiente as práticas silviculturais com ênfase 
no aumento da produtividade (MIRANDA et al., 2015). Ao longo das décadas, diversas técnicas foram 
desenvolvidas para estimar a produção em volume de um povoamento florestal (NUNES & SOARES, 
2017), nas quais os modelos volumétricos são os mais empregados em plantios de eucalipto (AZEVE-
DO et al., 2011). 

A escolha correta dos modelos é crucial para os resultados obtidos por meio do inventário 
florestal, uma vez que, o erro gerado ao subestimar ou superestimar o volume individual das árvores 
amostradas, resultará na estimativa errônea da população (MENDONÇA et al., 2019).  Para evitar pos-
síveis erros, tais modelos devem se adequar as diferentes características dendrométricas do povoamento, 
recomendando-se o ajuste dos modelos a cada cenário específico, como idade, sítio, espécie e espaça-
mento (FERREIRA et al., 2016; NUNES & SOARES, 2017). 

A estratificação do povoamento de acordo com os diferentes cenários citados anteriormente, 
resultará em muitas equações a serem ajustadas, provavelmente elevando os custos da operação. Nesse 
contexto, uma alternativa plausível é o emprego de testes estatísticos como a identidade de modelos, que 
visa agrupar unidades distintas de manejo e verificara possibilidade de substituir um conjunto de mo-
delos por apenas um que seja capaz de estimar com precisão as diferentes unidades de manejo (NICO-
LETTI et al., 2016). Em vista disso, a finalidade do presente estudo foi avaliar a influência do material 
genético e arranjo espacial no ajuste de modelos volumétricos em dois híbridos de eucalipto (Eucalyptus 
urophylla x Eucalyptus grandis e Eucalyptus camaldulensis x Eucalyptus sp.), a fim de, verificar a pos-
sibilidade de agrupamento entre as unidades de manejo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Aquidauana/MS, nas coordenadas de 20º28´16´´S e 55º47´14´´W. 
O município de Aquidauana está localizado na Serra de Maracaju, região de ecótono Cerrado/Pantanal 
(SANTOS et al., 2014).  No trabalho foram utilizados dois híbridos, o Clone I-144 (Eucalyptus uro-
phylla x Eucalyptus grandis) e o Clone 1277 (Eucalyptus camaldulensis x Eucalyptus sp.), plantados em 
dois diferentes espaçamentos (3 x 3 m e 3 x 1,8 x 9 m). Essa combinação resultou em quatro unidades 
de manejo (UM), sendo elas: UM1 - Clone I144 com espaçamento de 3 x 1,8 x 9 m; UM2 - Clone I144 
com espaçamento de 3 x 3 m; UM3 -Clone 1277 com espaçamento de 3 x 1,8 x 9 m e UM4 - Clone 1277 
com espaçamento de 3 x 3 m. 
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Os dados utilizados no ajuste dos modelos matemáticos foram obtidos por meio de cubagens 
não destrutivas, que consiste na mensuração do plantio “em pé”, por meio do método de Hohenadl com 
10 seções em 35 árvores de cada unidade de manejo, totalizando 140 árvores. Para este procedimento 
foram utilizados os seguintes equipamentos: dendrômetro digital Criterion RD 1000, trena e fita métrica. 
A partir dos dados obtidos pelas cubagens, calculou-se o volume individual das árvores, o qual foi usado 
como base para o ajuste de oito modelos estatísticos conhecidos no meio florestal (Tabela 1).

Tabela 1 – Modelos volumétricos utilizados para estimar o volume total (v) das árvores a partir do 
diâmetro (DAP) e altura total (H).

Modelo Equação  
Husch ln(v) = β0 + β1*ln(DAP) (1)
Spurr logaritmizado ln(v) = β 0 + β 1 *ln(DAP² * H) (2)
Näslund v = β1 *DAP ² + β2*(DAP²*H) + β3 *(DAP*H ²) + β4 *H ² (3)
Ogaya v = DAP ² (β 0 + β 1*H) (4)
Schumacher & Hall ln(v) = β0 + β1*ln(Dap) + β2* ln(H) (5)
Honner v = (DAP^2)/(β0+β1*1/H) (6)
Takata v = (DAP^2*H)/(β0+β1*DAP) (7)
Spurr I v = β0 + β1 *(DAP^2*H) (8)

Nota: v = volume total do fuste (m³); d = DAP (cm); H = altura total do fuste (m); ln = logaritmo neperia-
no; e βi = coeficientes a serem estimados.

A escolha dos modelos foi realizada a partir das seguintes variáveis estatísticas: coeficiente 
de determinação ajustado (R2

aj.), erro padrão da estimativa em percentual (Syx %), valor de F e análise 
gráfica dos resíduos. Para corrigir a discrepância logarítmica encontrada nos valores estimados pelas 
equações, que utilizam como base o logaritmo neperiano (ln), foi utilizado o fator de correção de Meyer 
(FM). Considerando as variáveis estatísticas citadas anteriormente, aplicou-se o método do Valor Pon-
derado dos Escores Estatísticos (VP), atribuindo peso as variáveis de acordo com a sua eficiência, con-
cedendo peso 1 a melhor estatística e peso 8 a pior. Com isso, aquele com menor soma dos pesos, será 
considerado o melhor modelo. 

Para verificar a possibilidade de uma única equação ser capaz de estimar com precisão o vo-
lume das quatro unidades de manejo e avaliar a influência do material genético e arranjo espacial no 
ajuste de modelos volumétrico, foi aplicado o teste de identidade de modelos através do software Genes 
(CRUZ, 2016), na equação com as melhores estatísticas de ajuste e precisão entre as quatro unidades 
de manejo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A utilização do método do valor ponderado dos escores estatísticos facilitou o rankeamento 

dos modelos, assim como a seleção daqueles que melhor se ajustaram as características dendrométricas 
de cada unidade de manejo. Foi possível observar que em nenhum dos tratamentos há repetição quanto 
ao modelo com as melhores estatísticas de ajuste. Contudo, os modelos de Spurr I e Näslund mantive-
ram-se com os melhores resultados. Enquanto que, os modelos de Husch e Ogaya, apresentaram menor 
desempenho nas quatro unidades de manejo (Tabela 2).
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Tabela 2 – Coeficientes e variáveis estatísticas dos modelos volumétricos ajustados nas diferentes 
unidades de manejo (UM).

U.M. V.P. Modelo β0 β1 β2 β3 β4 FCM R²aj. 
(%)

Syx 
(%)

F

UM 1 5 Spurr I 0.00820 0.00004 0.972 11.0 1176.0

8 Takata 20119.6 206.113 0.972 11.1 1162.1

9 Näslund -0.02129 0.00060 -0.00001 0.00003 -0.00013 0.972 11.0 295.0

11 Honner 59.9640 22515.9 0.971 11.3 1124.4

UM 1 14 Spurr logarit-
mizado

-9.37832 0.91906 1.005 0.971 11.3 1119.7

17 Schumacher & 
Hall

-9.39184 1.86191 0.90123 1.005 0.970 11.5 541.6

20 Husch -9.58174 2.87783 1.023 0.903 20.5 315.9

24 Ogaya 1168.38 0.00001 0.851 25.4 195.2

UM 2 7 Takata 24165.7 284.187 0.977 8.1 1303.7

8 Näslund 0.01556 0.00008 0.00001 0.00002 -0.00014 0.980 7.5 388.8

9 Schumacher & 
Hall

-9.89278 1.67797 1.16421 1.003 0.979 7.7 727.0

10 Spurr I 0.00462 0.00003 0.975 8.5 1199.1

13 Honner 0.00001 29254.1 0.974 8.6 1175.6

16 Spurr logarit-
mizado

-9.81518 0.94644 1.003 0.974 8.6 1158.3

21 Ogaya 1255.58 0.00001 0.838 21.5 161.6

24 Husch -9.07679 2.67861 1.016 0.834 21.8 156.5

UM 3 6 Näslund 0.01195 0.00046 -0.00004 0.00006 -0.00033 0.980 9.9 453.8

7 Spurr I -0.01224 0.00004 0.931 18.4 496.6

9 Honner 0.00001 24139.3 0.925 19.1 458.5

10 Schumacher & 
Hall

-9.86530 1.61617 1.23697 1.008 0.933 18.0 258.8

13 Takata 24139.3 0.00001 0.925 19.1 458.5

17 Spurr logarit-
mizado

-10.1273 0.99881 1.009 0.921 19.6 431.1

21 Husch -10.5761 3.33553 1.032 0.794 31.6 143.9

24 Ogaya 1126.26 0.00001 0.672 39.9 76.7

UM 4 7 Schumacher & 
Hall

-10.2213 1.02821 1.007 0.953 16.5 687.3

7 Spurr I -0.00674 0.00005 0.953 16.4 689.6

10 Näslund 0.01341 -00041 0.00005 0.00004 0.00008 0.966 13.9 245.6

10 Spurr logarit-
mizado

-10.2213 1.02821 1.007 0.953 16.5 687.3

13 Honner 0.00001 21220.4 0.951 16.7 665.9

16 Takata 21220.4 0.00001 0.951 16.7 665.9

21 Husch -10.1996 3.23606 1.025 0.846 29.8 187.2

24 Ogaya 1012.18 0.00001 0.742 38.5 98.9

Nota: V.P.= Valor ponderado; βn= Coeficientes ajustados; FCM= Fator de correção de Meyer; R² aj. = 
Coeficiente de determinação ajustado; Syx (%) = Erro padrão da estimativa em porcentagem; F: Teste 
F de significância.
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O modelo de Spurr I apresentou melhor ajuste quanto as características dendrométricas pre-

sente nos indivíduos dá UM 1, com coeficiente de determinação ajustado (R²aj.) de 0.972 e erro padrão 

da estimativa em percentual (Syx %) de 11%, valores considerados estatisticamente satisfatórios. Nu-

nes & Soares (2017), também obteve resultados satisfatórios com o modelo de Spurr I, selecionando-o 

como o mais preciso ao estimar o volume do híbrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis 

em espaçamento 3,0 m x 0,5 m. Ao contrário do observado no trabalho de Azevedo et al. (2011), que ao 

ajustar diferentes equações volumétricas em um plantio de Eucalyptus sp., o autor encontrou valores de 

R²aj. abaixo de 0.9 e Syx % superior a 25%. 

Em conformidade com o presente estudo, ao ser classificado como mais preciso para estimar 

o volume dá UM 2, o modelo de Takata também apresenta bons resultados em outros trabalhos, como o 

de Lemos-Junior et al. (2016) e Abrantes et al. (2019). Nos quais, o modelo de Takata foi citado devido 

a seu nível de precisão ao modelar o volume de clones de eucalipto Eucalyptus urophylla x E. grandis e 

Eucalyptus grandis x urograndis em dois sistemas integrados de lavoura-pecuária-floresta.

O modelo de Näslund demonstrou ser o mais eficiente entre os demais modelos ajustados para 

a UM 3, ao ser o único a apresentar valores de R²aj. superior a 0.95 e Syx (%) inferior a 10%, indicando 

alto grau de ajuste entre o volume, o DAP e a altura total, além da baixa variação entre os valores de 

volume estimado e observado. Resultado semelhante foi encontrado pelos autores Miranda et al. (2015), 

ao compararem modelos volumétricos e fator de forma para estimar o volume em um povoamento de 

Eucalyptus urograndis. Na UM 4, o modelo de Schumacher & Hall destacou-se devido aos melhores 

valores de ajuste e precisão. Em concordância com este estudo, valores equivalentes para esse modelo 

também foram encontrados nos trabalhos de Azevedo et al. (2011), Sales et al. (2015) e Nunes & Soares 

(2017), os quais o modelo de Schumacher & Hall apresentou melhor desempenho frente aos demais 

modelos ao estimar o volume dos clones Eucalyptus sp., E. grandis x E. urophylla e E. grandis x E. 

camaldulensis em diferentes idades e espaçamentos.

A análise gráfica residual é um dos principais critérios levado em consideração na escolha 

de modelos de estimativa, uma vez que, é possível identificar tendenciosidade e variação de dispersão 

na nuvem de pontos, responsáveis por subestimar ou superestimar os resultados (MACHADO & FI-

GUEIREDO, 2006). Com isso, foi dado maior atenção a análise gráfica residual durante a escolha dos 

modelos, observando a distribuição homogênea dos resíduos por toda linha de regressão e a nuvem de 

pontos mais próximas do centro do gráfico entre os modelos selecionados, exceto para o modelo de 

Schumacher & Hall, que apresenta maior amplitude na distribuição dos resíduos para os diâmetros aci-

ma de 15 centímetros (Figura 1).
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Figura 1 – Gráficos de dispersão residual em (%) e valores estimados em função dos valores obser-
vados em (m3).

Com base nas variáveis estatísticas de ajuste, o teste de identidade foi realizado no modelo de 

Spurr I, em virtude ao maior nível de precisão entre as quatro unidades de manejo. Mesmo utilizando um 

único modelo (Spurr I) para estimar o volume das quatro unidades, nota-se a influência do material ge-

nético no comportamento das curvas, com maior ganho em volume para o cloneI-144 (UM1-2) à medida 

em que o volume passa a ser maior 0,2 metros cúbicos (m3) (Figura 2). O teste de identidade aplicado ao 

modelo de Spurr I, mostrou que entre as unidades, pelo menos uma das curvas estimadas é diferente (p 

< 0,05), portando, rejeita-se a hipótese de igualdade entre as equações de volume e aceita-se a hipótese 

de que há diferença significativa entre as equações de volume. Evidenciando que um único modelo não 

é capaz de estimar com precisão as quatro unidades de manejo (Tabela 3). 
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Figura 2 – Curvas de volume observado em função do volume estimado pelo modelo de Spurr I nas 
diferentes unidades de manejo (UM1, UM2, UM3 e UM4).

Tabela 3 – Teste de identidade aplicado ao modelo de Spurr I nas diferentes combinações de unida-
des de manejo (UM).

Unidade de Manejo UM 2 UM 3 UM4
UM 1 N.S. * *
UM 2 - * *
UM 3 - - N.S.

Nota: N.S. = não significativa; * = significativa (95% de probabilidade).

Ao estratificar os dados, criando diferentes combinações entre as unidades, nota-se que os 
pares formados entre as unidades de mesmo material genético e diferentes arranjos espaciais (UM 1 x 
UM2 e UM3 x UM4) apresentaram variáveis não significativas, demonstrando que uma única equação 
é capaz de se ajustar as características dendrométricas das diferentes unidades, indicando que o espa-
çamento não possui influência sobre o ajuste do modelo de Spurr I. Diferente do observado por Nunes 
& Soares (2017), que ao estabelecer diferentes métodos para estimar o volume de um povoamento 
de Eucalyptus sp. implantado em diferentes espaçamentos, os autores verificaram a possibilidade de 
agrupamento somente das unidades 3,0 m x 0,5 m e 3,0 m x 2,0 m, dos seis espaçamentos diferentes 
presentes na área de estudo.   

Segundo Ferreira et al. (2016), há uma alteração no crescimento de diferentes clones de eu-
calipto mesmo que plantados em espaçamentos iguais, corroborando com os valores observados no 
presente estudo, no qual o clone 1277 apresentou crescimento inferior ao clone I-144 (FIGURA 2). Tais 
fatos, justificam o resultado significativo no teste de identidade para as combinações de mesmo arranjo 
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espacial e diferente materiais genéticos (TABELA 3), o qual evidencia a necessidade de ajuste individu-
al dos modelos para cada unidade de manejo (UM1 x UM3 e UM2 x UM4).

No geral, a aplicação do teste de identidade de modelos realizado no software Genes, apresen-
tou resultados confiáveis quanto ao agrupamento dos dados, pois houve semelhança entre as variáveis 
estatísticas de ajuste apresentadas pelo modelo de Spurr I, nas diferentes unidades de manejo (Tabela 2) 
e os resultados do teste de identidade (TABELA 3). O mesmo foi observado por Terra et al. (2018), ao 
utilizar o método de Graybil para avaliar diferentes formas de agrupamento de dados para o ajuste de 
Taper e de equações volumétricas.

4. CONCLUSÕES
Os modelos de Spurr I e Näslund apresentaram os melhores valores estatísticos de ajuste nas 

quatro unidades de manejo. Os diferentes arranjos espaciais não influenciaram de forma significativa no 
ajuste das equações volumétricas. Ao contrário do material genético que impossibilitou o ajuste de uma 
única equação nas quatro unidades de manejo.

A partir do teste de identidade, observou-se a possibilidade de agrupamento entre unidades que 
possuem o mesmo material genético e diferentes espaçamentos, como a unidade de manejo 1 e 2 (Clone 
I-144) e a unidade de manejo 3 e 4 (Clone 1277), reduzindo os custos de operação em razão do menor 
número de equações a serem ajustadas. 
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Capítulo 24
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Resumo: Os modelos hidrológicos apresentam instrumentos de grande importância para uma representatividade 
dos sistemas, dos seus processos e do entendimento de fenômenos que englobam variáveis do ciclo da água. Um 
dos modelos hidrológicos adotado em diversos países é o Soil and Water Assessment Tool (SWAT). O estudo 
referido teve como objetivo rodar o modelo hidrológico SWAT para a Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, Es-
pírito Santo - Brasil. Para realizar o balanço hídrico, o modelo SWAT pleiteia alguns dados de entrada, tais como o 
Modelo Digital de Elevação (MDE), mapa de solo e uso da terra, além de dados climáticos (temperatura, radiação 
solar, umidade relativa do ar, precipitação diária, velocidade do vento). Após a implantação de dados de entrada, a 
simulação hidrológica gerou nove sub-bacias. O modelo passou pela etapa de calibração para ajustar alguns parâ-
metros, até que estatisticamente estivesse satisfatório (R2 = 0,82; PBIAS = 21,72%). Após a calibração o modelo 
foi validado (R2 = 0,88). Esse estudo é importante, pois com o modelo validado será possível desenvolver cenários 
robustos de impacto climático hidrológico, como por exemplo, a avaliação das mudanças climáticas na disponibi-
lidade de água, informações úteis para a agricultura, meio ambiente, defesa civil e outras áreas. 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica; Modelagem; Rio Itapemirim; SWAT.

HYDROLOGICAL MODELING OF THE FLOW IN THE ITAPEMIRIM-ES RIVER 
BASIN

Abstract: Hydrological models present instruments of great importance for a representation of systems, their pro-
cesses and the understanding of phenomena that encompass variables of the water cycle. One of the hydrological 
models adopted in several countries is the Soil and Water Assessment Tool (SWAT). This study aimed to run the 
SWAT hydrological model for the Itapemirim River Basin, Espírito Santo - Brazil. To perform the water balance, 
the SWAT model requires some input data, such as the Digital Elevation Model (DEM), maps of soils and land use 
and occupation, in addition to climatic data (temperature, solar radiation, relative air humidity, daily precipitation, 
wind speed). After the implementation of input data, the hydrological simulation generated 9 sub-basins. The 
model went through the calibration step to adjust some parameters, until it was statistically satisfactory (R2 = 0.73; 
PBIAS = 21.72%). After calibration, the model was validated. This study is important because with the validated 
model it will be possible to develop robust scenarios of hydrological climate impact, such as the assessment of 
climate change in water availability, useful information for agriculture, the environment, civil defense and other 
areas.

Keywords: Watershed; Modeling; Itapemirim River; SWAT.
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1. INTRODUÇÃO

As projeções sobre as mudanças climáticas apontam para redução da disponibilidade dos recur-

sos hídricos, principalmente da água doce potável. Espera-se também alterações na evapotranspiração, 

na água do solo, umidade relativa do ar, precipitação, temperatura, escoamento e demais componentes 

importantes do ciclo hidrológico. Além de intensificar frequências e magnitude de secas e inundações e 

da ocorrência dos eventos naturais, como ENSO.  Relatórios revelam que o número de pessoas que são 

prejudicadas com estresse hídrico aumentará de 12 para 81 milhões na década de 2020 e de 79 para 178 

milhões na década de 2050 (IPCC, 2019). 

Diante do constante avanço no desmatamento nos biomas brasileiros, a modelagem hidro-

lógica constitui uma importante ferramenta na gestão dos recursos hídricos, pois oportuniza entender 

como funciona a dinâmica da água, além de prever os impactos das alterações no uso da terra sobre a 

disponibilidade hídrica, contribui, assim, no planejamento de uso destes recursos (ABBASPOUR et 

al., 2019). Diante de diversos modelos hidrológicos disponíveis, tem destaque o SWAT (Soil and Water 

Assessement Tool) (ARNOLD et al., 2012).

O SWAT é um modelo americano, em constante atualização e suporte.  É um dos modelos 

destacado pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) para como fer-

ramenta para a gestão do uso dos recursos naturais. É um modelo que conta com uma rede mundial de 

usuários, com interface amigável acoplada a software de geoprocessamento livre com código-fonte 

aberto, como o QGIS (WORKU et al., 2021). 

Atualmente, grandes problemas com enchentes, inundações e estiagens severas acometem sig-

nificativa parte da população que se encontra as margens da Bacia do Rio Itapemirim – ES. Neste cená-

rio, o modelo SWAT foi empregado para a análise dinâmica da vazão no fornecimento de água a Bacia 

Hidrológica do Rio Itapemirim, localizada ao Sul do estado do Espírito Santo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2. 1 Área de Estudo

Para a realização deste estudo foi considerada a bacia hidrográfica do Rio Itapemirim (BHRI), 

um rio importante no sistema hídrico do sul do estado do Espírito Santo. A bacia do Rio Itapemirim é 

parte integrante da Sub-Bacia do Atlântico Sul – Trecho Leste do Brasil, também denominada de Sub-

-Bacia 57 (Figura 1).
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Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim/ES.

Fonte: A Autora.

2.2 Modelagem com SWAT

As variáveis necessárias para o modelo SWAT são: os dados diários de precipitação, as tem-

peraturas máximas e mínimas do ar, a radiação solar, a velocidade do vento, a umidade relativa do ar, 

as propriedades físicas do solo, a topografia, o uso e ocupação do solo ocorrentes na bacia de estudo 

(NEITSCH et al., 2005). A Figura 2 mostra o fluxograma com as etapas de execução do modelo. O pro-

jeto do SWAT foi criado no software QGIS, versão 3.0, com o plugin QSWAT.
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Figura 2 – Fluxograma com as etapas de criação do projeto.

Fonte: A Autora.

O MDE utilizado foi o elaborado pelo projeto Shuttle Radar Topografic Mission (SRTM) 
(USGS, 2013), com resolução espacial original de 90 m. Este MDE foi pré-processado anteriormente 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) para eliminar falhas, sombras e dis-
torções. O mapa de uso da terra foi obtido por meio do site do Portal do Governo, INDE (Infraestrutu-
ra Nacional de Dados Espaciais) (https://visualizador.inde.gov.br/), através da camada IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) - cobertura e uso da terra do Espírito Santo em 2018. O mapa com 
as classes de solos no sistema da WRB-FAO (2015), foi obtido por meio do GeoNetwork, no site oficial 
do próprio SWAT. Os dados climáticos necessários, foram obtidos a partir de dados globais fornecidos 
pelo site oficial do SWAT (https://globalweather.tamu.edu/request/view/31232), referentes aos anos de 
1980 a 2003 para calibração e de 2004 a 2013 para validação, com periodicidade mensal e diária. Para 
a obtenção de resultados confiáveis, a escolha das estações deve seguir dois critérios, sendo eles, a série 
de dados pluviométricos das estações devem ser superior a 10 anos – exigência do modelo; e que as 
estações se situem na mesma zona (WORKU et al., 2021). 

As séries históricas de vazões utilizadas neste estudo foram obtidas da base de dados da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA), por meio do Sistema de Informações Hidrológicas - HidroWeb (http://
hidroweb.ana.gov.br/), a estação utilizada é denominada de Usina Paineiras, localizada no município de 
Itapemirim com latitude -20.9525 e longitude -40.9528, altitude de 40 m, área de drenagem de 5.170 
km², na qual se observam o código identificador 57450000.
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2.3 Análise estatística 

Inicialmente foi feita a simulação de vazões para o período de calibração de 01/01/1980 a 
31/12/2003, e depois para o período de validação de 01/01/2004 a 31/12/2013. Os índices estatísticos 
avaliados foram: NS (coeficiente de eficiência de Nash e Sutcliffe), NS´ (coeficiente de eficiência de 
Nash e Sutcliffe modificado), R2 (coeficiente de determinação), RSR (Erro padrão médio normalizado) 
e valores PBIAS (Percentual de tendência (%)) (MORIASI et al.,2007). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Calibração

Os parâmetros utilizados nesta etapa e seus respectivos valores adotados estão descritos na 
Tabela 1, aos quais mostraram melhores representações para a calibração do modelo, que foi feita de 
forma manual através do próprio QSWAT. 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados na análise de sensibilidade e calibração do modelo.

Parâmetro Descrição Valor Inicial Valor calibrado
CN2 Número da curva na condição II de umidade(adimensional) - +2
ALPHA BF Constante de recessão do escoamento de base (adimensio-

nal)
- 0,05

GW_DELAY Tempo de retardo do fluxo subterrâneo (dias) - 5
SOL_AWC Capacidade de água disponível no solo (mm H2O/mm 

solo)
0,175 2

ESCO Fator de compensação de evaporação do solo (adimensio-
nal)

0,95 -10

SURLAG Coeficiente de retardo do escoamento superficial (adimen-
sional)

0,9 8

GW_REVAP Coeficiente de retorno de água do aquífero para a zona 
radicular

0,02 0,5

SOL_Z Profundidade do solo (mm) 300 x15
SOL_K Condutividade hidráulica efetiva no canal principal (mm 

h-1)
- 11

CANMX Armazenamento máximo de água no dossel vegetativo 
(mm)

- 2

SLSUBBSN Comprimento da declividade média (m) 91,463 x96
Fonte: Autora.

A Tabela 2, dispõe os índices estatísticos com o processo de calibração manual do modelo, 
percebe-se uma melhora significativa do ajuste; no entanto, como já era esperado, é preciso uma maior 
interação de um número maior de parâmetros, para que os valores dos índices estatísticos sejam classi-
ficados como bons ou ótimos. 
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Tabela 2 – Índices estatísticos de verificação da simulação de vazões mensais com a calibração ma-
nual do modelo.

Estatísticas Escala temporal Valores Classificação
Coeficiente de eficiência de Nash e Sutcliffe (NS) Diária 0,35 Insatisfatório

Mensal 0,42 Insatisfatório
Coeficiente de eficiência de Nash e Diária 0,165 Insatisfatório
Sutcliffe ajustado (NS’) Mensal 0,24 Insatisfatório
Coeficiente de determinação (R2) Diária 0,483 Satisfatório

Mensal 0,82 Satisfatório
Erro padrão médio normalizado (RSR) Diária 0,809 Insatisfatório

Mensal 0,763 Insatisfatório
Percentual de tendência (%) (PBIAS) Diária 31,404 Satisfatório

Mensal 21,728 Satisfatório

Fonte: CORREIA (2016), adaptado pela autora.

O gráfico de correlação com os coeficientes da reta (figura 3), mostra o ajuste entre os dados 
observados e simulados pelo modelo. O coeficiente de determinação da reta (R2), apresentou valor clas-
sificado como ótimo, de acordo com Moriasi et al. (2007).

Figura 3 – Ajuste do modelo com os dados observados e simulados pelo SWAT, depois do período de 
calibração.

A partir do hidrograma entre os dados observados e simulados pelo modelo, é possível perce-

ber que o modelo apresentou concordância nos períodos de cheia e de vazão mínima (Figura 4). 
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Figura 4 – Hidrograma com os dados observados e simulados pelo modelo SWAT, no período da cali-
bração.

Os ajustes realizados na fase de calibração do modelo foram significativos para aumentar 
o armazenamento de água no solo e da taxa de evapotranspiração, além de diminuir o fluxo de base, 
resultando em uma melhora muito significativa nos índices estatísticos, principalmente para os índices 
mensais, tornando possível a validação do modelo. Com a análise dos hidrogramas, notou-se que a ca-
libração foi muito eficiente para ajustar os picos máximos de vazão, assim como para o escoamento de 
base, evidenciando a compensação entre a subestimação e a superestimação do modelo, fazendo com 
que os valores do PBIAS, tanto em escala diária como mensal refletissem-se em valores ótimos, classi-
ficados assim como satisfatórios.

3.2. Validação Do Modelo

O período de validação estipulado foi de 2004 a 2013, neste caso foram utilizados os mes-
mos valores dos parâmetros obtidos no período de calibração do modelo. Os resultados obtidos para o 
período de validação correspondente as correlações e hidrogramas que se encontram nas figuras 5 e 6, 
representam uma boa resposta aos dados observados, pois apesar de não refletir exatamente o comporta-
mento, o modelo chegou próximo, tanto em seus valores de pico, quanto nos que correspondem a vazão 
de base.

De acordo com Bressiani et al. (2015), dos 102 estudos brasileiros do SWAT que foram desen-
volvidos entre 1999 e 2013, 65% deles apresentaram valores de NS na calibração ou validação de vazão 
com os seguintes resultados: 94% dos valores de NS mensais apresentaram valores maiores que 0,5 
(considerado satisfatório); 90% dos valores de NS mensais foram classificados como “bom” e “muito 
bons”; e aproximadamente 75% das estatísticas com dados diários com NS<0,5 (insatisfatórios).



193CAPÍTULO 24 | MODELAGEM HIDROLÓGICA DA VAZÃO NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM-ES | P2C24

PARTE II - MANEJO DE RECURSOS NATURAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Com a validação do modelo, confirmou-se a acurácia do mesmo, sendo possível gerar outros 
produtos e análises na bacia, como a simulação de cenários de mudança no uso atual da terra.

Figura 5 – Ajuste do modelo com os dados observados e simulados pelo SWAT para o período de va-
lidação.

Figura 6 – Hidrograma com os dados observados e simulados pelo modelo SWAT, no período da vali-
dação.
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4. CONCLUSÃO

Os resultados foram satisfatórios, o modelo respondeu adequadamente ao processo de calibra-
ção e validação, concluindo então que a aplicabilidade do modelo é válida, destacando-se que a mode-
lagem é uma ferramenta de apoio em tomadas de decisão.

Para os trabalhos futuros, sugere-se a utilização de estudo de campo e análises de caracteriza-
ção do solo, previsões que correspondam a uma maior intervenção antrópica, além de avaliar o impacto 
das mudanças climáticas na disponibilidade de água. 

REFERÊNCIAS

ABBASPOUR, K. C.; VAGHEFI, S. Ashraf; YANG, H.; SRINIVASAN, R. Global soil, landuse, eva-

potranspiration, historical and future weather databases for SWAT Applications. Scientific Data, 2019. 

https://doi.org/10.1038/s41597-019-0282-4.

BRESSIANI, D. A.; GASSMAN, P.W.; FERNANDES, J.G.; GARBOSSA, L.H.P.; SRINIVASAN, R.; 

BONUMÁ, N. B.; MENDIONDO, E.M. Review of Soil and Water Assessment Tool (SWAT) appli-

cations in Brazil: challenges and prospects. Journal International of Agricultural and Biological 

Engineering, St. Joseph, v. 8, n.3, p. 9-35, 2015.

IPCC (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE). Special Report: The Ocean 

and Cryosphere in a Changing Climate (final draft). IPCC Summary for Policymalers, 2019. https://

doi.org/https://www.ipcc.ch/report/srocc/.

MORIASI D.N; ARNOLD J. G; VAN LIEW M. W; BINGER R. L; HARMEL R. D; VEITH T. 2007. 

Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Trans 

ASABE 2007; 50(3): 885-900.

WORKU, Gebrekidan; TEFERI, Ermias; BANTIDER, Amare; DILE, Yihun T. Modelling hydro-

logical processes under climate change scenarios in the Jemma sub-basin of upper Blue Nile Basin, 

Ethiopia. Climate Risk Management, vol. 31, p. 100272, 1 Jan. 2021. https://doi.org/10.1016/j.

crm.2021.100272.



195CAPÍTULO 25 | O CONTEÚDO DE UMIDADE NA BIOMASSA VEGETAL AFETA OS RESULTADOS DAS ESTIMATIVAS 
DE CARBONO ORGÂNICO PELO MÉTODO DE COMBUSTÃO SECA | P2C25

PARTE II - MANEJO DE RECURSOS NATURAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Capítulo 25
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Resumo: É necessário compreender quais variáveis impactam nos resultados das estimativas de carbono na bio-
massa vegetal. Portanto, o objetivo desse trabalho foi comparar o teor de carbono em amostras vegetais e relacio-
nar com a umidade da amostra em diferentes tempos de secagem. Para execução do experimento, foram coletados 
galhos do terço inferior da copa de um plantio de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla com aproximada-
mente sete anos. Os galhos foram separados em três componentes: lenho, casca e folhas. Para cada componente 
foram retiradas subamostras para avaliação do conteúdo de umidade e teor de carbono orgânico, variando o tempo 
de secagem em estufa a 65ºC, sendo 0, 12, 24, 36, 48, 60 e 72 horas. Para cada tempo, essas subamostras foram 
moídas e tiveram determinados a umidade e os teores de carbono. De maneira geral, a maior perda de umidade 
ocorreu nas 12 primeiras horas de secagem. Nas condições avaliadas, o lenho e as cascas secam mais lentamente 
a 65ºC que as folhas, havendo estabilização no período de 48 a 72 horas. Até 72 horas de secagem a 65ºC, a bio-
massa vegetal não perde todo o seu conteúdo de água. Portanto, a umidade é um fator que interfere diretamente no 
método da combustão seca.

Palavras-chave: Química vegetal; Biomassa florestal; Teor de carbono; Estoque de carbono.

DOES THE MOISTURE CONTENT IN PLANT BIOMASS AFFECT THE RESULTS 
OF ORGANIC CARBON ESTIMATES BY THE DRY COMBUSTION METHOD?

Abstract: It is necessary to understand which variables impact the results of carbon estimates in plant biomass. 
Therefore, the objective of this work was to compare the carbon content in plant samples and relate it to the sam-
ple moisture at different drying times. To carry out the experiment, branches from the lower third of the crown of 
a Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla plantation with approximately seven years old were collected. The 
branches were separated into three components: wood, bark and leaves. For each component, subsamples were 
taken to evaluate the moisture content and organic carbon content, varying the drying time in an oven at 65ºC, 
corresponding to 0, 12, 24, 36, 48, 60 and 72 hours. For each time, these subsamples were ground and moisture 
and carbon contents were determined. In general, the greatest loss of moisture occurred in the first 12 hours of 
drying. The wood and bark dry more slowly at 65ºC than the leaves, stabilizing in a period of 48 to 72 hours. Up 
to 72 hours of drying at 65ºC, the plant biomass does not lose all its water content. Therefore, moisture is a factor 
that directly interferes in the dry combustion method.

Keywords: Plant chemistry; Forest biomass; Carbon content; Carbon stock.
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1. INTRODUÇÃO
As florestas desempenham um papel importante no ciclo de carbono, uma vez que o elemento 

é estocado nos diferentes componentes durante a formação da biomassa florestal (PAN et al., 2011). 
Estimativas precisas de seu conteúdo nos tecidos vegetais auxiliam na compreensão da dinâmica dos 
fluxos de carbono, suas interações com as variáveis ambientais (ATTIA et al., 2019) e cálculo do estoque 
ao longo do tempo (VIERA; RODRÍGUEZ-SOLLEIRO, 2019). Dessa forma, é necessário compreender 
quais variáveis impactam nos resultados das estimativas de carbono na biomassa vegetal, pois a correta 
quantificação do estoque de carbono é fundamental para o planejamento de medidas de mitigação de 
carbono e alterações climáticas (ARAUJO et al, 2021).

É importante compreender de que forma o não cumprimento do protocolo de secagem pode 
impactar nas análises químicas, uma vez que o conteúdo de umidade pode variar entre as espécies, entre 
indivíduos da mesma espécie e dentro de uma mesma planta (BEZERRA NETO; BARRETO, 2011). 
Para secagem da biomassa vegetal, o método em estufas, baseado na retirada da água da amostra por 
aquecimento, é um dos mais utilizados por sua praticidade, e apesar de ser um processo lento, apresenta 
baixo custo de utilização. Vale salientar que pequenos erros nos teores podem impactar nos valores de 
estoque, a depender do tamanho do povoamento, subestimando ou superestimando os resultados.

Para determinação dos teores de carbono em amostra vegetal existem diversas metodologias 
que podem ser aplicadas, dentre elas as de combustão úmida, conversão da matéria orgânica e combus-
tão seca. O método de combustão seca apresenta alta precisão e exatidão, sendo adequado para determi-
nar o teor de carbono em uma amostra vegetal (SILVA et al., 2021, no prelo). Diante disso, o objetivo 
desse trabalho foi comparar o teor de carbono em amostras vegetais e relacionar com a umidade da 
amostra em diferentes tempos de secagem.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para execução do experimento, foram coletados galhos do terço inferior da copa de um plantio 

de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla com aproximadamente sete anos na área experimental do 
Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba-PR (Figura 1A). 
O material foi imediatamente levado ao laboratório para preservação da umidade. Os galhos foram se-
parados em três componentes: lenho, casca e folhas. Para cada componente foram retiradas subamostras 
para avaliação do conteúdo de umidade e teor de carbono orgânico, variando o tempo de secagem em 
estufa a 65ºC, sendo 0, 12, 24, 36, 48, 60 e 72 horas.

Os galhos foram fracionados em 28 discos, com dimensões médias de 38,2 mm de diâmetro e 
40 mm de comprimento, sendo selecionados aleatoriamente quatro discos para avaliação em cada tem-
po (Figura 1B). As cascas dos discos foram retiradas e separadas em sete subamostras com peso fresco 
médio de 47,9 g (Figura 1C). Para o componente foliar, foram selecionadas folhas com completo de-
senvolvimento e sem ataque de patógenos, sendo igualmente separadas em sete subamostras com peso 
fresco médio de 39,5 g (Figura 1D).
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Figura 1 – (A) Coleta dos galhos em plantio de E. grandis x E. urophylla, (B) subamostras de discos de 
lenho, (C) subamostras de casca e (D) subamostras de folhas.

Em seguida, as subamostras foram levadas à estufa para secagem. Após completar cada tempo 
de secagem, as amostras foram pesadas para a determinação do peso seco em cada período e moídas em 
moinho de facas do tipo Willey, com peneira de seleção de partículas de 2 mm. As amostras moídas fo-
ram utilizadas para determinação do conteúdo de umidade em balança Ohaus MB25. O teor de carbono 
orgânico foi determinado pelo método de combustão seca em equipamento LECO C-144, com cinco 
repetições para cada condição e componente.

Para análise estatística, foi realizada uma análise de variância (ANOVA) para observar se há 
diferenças entre os conteúdos de umidade e teores de carbono orgânico de acordo com o tempo de se-
cagem para os três componentes. No caso de efeitos significativos, foi aplicado um teste de Tukey para 
comparação de médias, com nível de significância de 0,05, em um delineamento inteiramente casuali-
sado. Para cada componente, foi realizada correlação de Pearson para observação do comportamento do 
teor de carbono em função da umidade da amostra. Todas as análises foram realizadas no programa R 
(R CORE TEAM, 2019).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De maneira geral, a maior perda de umidade ocorreu nas 12 primeiras horas de secagem (Figu-

ra 2), o que já era esperado, pois a água presente na superfície da biomassa é retirada assim que exposta 
a temperaturas mais elevadas que a ambiente. A folha foi o componente que apresentou a secagem mais 
rápida, devido principalmente aos tecidos serem menos lignificados que a casca e o lenho.

Procedimentos usuais para componentes da biomassa florestal geralmente indicam 3 dias (72 
horas) em estufa com temperatura a 65ºC para estimativa da biomassa seca. Contudo, componentes 
vegetais lignificados, como cascas e lenho, podem necessitar de mais tempo para atingir o equilíbrio de 
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umidade à temperatura de 65ºC. A madeira de eucalipto é de secagem lenta devido à sua constituição 
anatômica e consequente baixa permeabilidade, agravada pela presença de tiloses (OLIVEIRA; CAR-
VALHO, 2001). Esse comportamento pode, então, ter afetado na secagem da fração lenho, que demorou 
mais para perder umidade nas primeiras 36 horas.

Figura 2 – Comportamento do conteúdo de umidade da casca, lenho e folhas de E. grandis x E. uro-
phylla em relação ao tempo de secagem em estufa à 65 ºC.

Quanto a casca, corresponde a tecidos com diferentes composições químicas estruturais que 
a madeira, por isso tendem a secar mais rápido que os padrões de fibras que o lenho possui. A folha 
de espécies do gênero Eucalyptus costumam apresentar compostos orgânicos que podem volatilizar a 
temperaturas elevadas, sendo condições acima de 70ºC cruciais para a retirada desses compostos da 
biomassa (VARGAS et al., 2014). Por isso, o uso de temperaturas abaixo de 70ºC são as mais indicadas 
para a pré-secagem de amostras vegetais, a fim de preservar as amostras com conteúdo semelhante às 
condições frescas (BEZERRA NETO; BARRETO, 2011).

Apesar de continuarem perdendo água durante todo o período de secagem, os três compo-
nentes não secaram totalmente, apresentando umidade numa faixa entre 3 e 4% após as 72 horas na 
estufa. Correlacionando os teores de carbono em função do conteúdo de umidade das frações (Figura 3), 
observa-se que a folha já apresenta condições de análise após 24 horas de secagem. Para todos os com-
ponentes foi obtida uma correlação negativa de 0,99. Sendo assim, a umidade é um fator que interfere 
diretamente na determinação dos teores de carbono pelo método da combustão seca, sendo que quanto 
mais úmida a amostra, mais subestimado será o conteúdo de carbono orgânico.
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Figura 3 – Correlações dos teores de carbono da casca, lenho e folhas de E. grandis x E. urophylla em 
relação ao conteúdo de umidade decorrentes do tempo de secagem em estufa à 65ºC.

Nota: Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey com nível de signi-
ficância de 0,05.

Depois de transcorridos os períodos totais de secagem, observou-se um aumento no teor de 
carbono de 29,7% para 47,7% no lenho, de 21,0% para 39,0% nas cascas e de 26,6% para 48,4% nas fo-
lhas. As cascas de Eucalyptus geralmente apresentam menores teores de holocelulose e grandes quanti-
dades de lignina e extrativos (ANDRADE et al., 2010), por isso, esse componente geralmente apresenta 
menores teores de carbono em relação aos demais componentes, além do fato de que essas variações de 
teores podem deixar a casca mais susceptível à secagem que a madeira (WASTOWSKI, 2018).

Algumas pesquisas mostram que secar totalmente a amostra pode contribuir para a volati-
lização de frações de carbono de compostos que circulam pela planta quando viva, gerando um erro 
entre 1,3% a 2,5% nos teores de carbono (MARTIN; THOMAS, 2011; THOMAS; MARTIN, 2012). 
Nesse sentido, a pré-secagem em temperaturas inferiores a 100ºC auxilia na manutenção de compostos 
voláteis na amostra, além de preservá-las da deterioração biológica. Para tanto, são sugeridos fatores de 
conversão para acrescentar esse carbono que pode ser perdido durante a secagem, principalmente para 
amostras lenhosas (MARTIN; THOMAS, 2011). 

De acordo com as correlações, foi observado que as frações lenho e casca estabilizaram os 
teores de carbono após 48 horas de secagem a 65ºC. Geralmente, as metodologias de preparo de amostra 
para análises químicas e bioquímicas vegetais aconselham a pré-secagem dessas a 65ºC por um período 
entre 48 e 72 horas (BEZERRA NETO; BARRETO, 2011). Dessa forma, a desidratação da biomassa 
nesse período de tempo é recomendada para aplicação do método de combustão seca nessas amostras e 
a correta estimativa de carbono orgânico nos componentes vegetais. 
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4. CONCLUSÃO

Nas condições avaliadas, podemos concluir que a umidade é um fator que interfere ne-

gativamente na estimação de carbono pelo método da combustão seca. As folhas secam mais 

rapidamente, havendo estabilização da umidade após 24 horas à 65 ºC, contudo o lenho e a 

casca secam mais lentamente, havendo estabilização somente entre 48 a 72 horas. Até 72 horas 

de secagem a 65ºC, a biomassa vegetal não perde todo o seu conteúdo de água.
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Resumo: A floresta amazônica brasileira concentra um dos maiores estoques de biomassa e carbono no planeta, 
com total estimado de 150-200 Gt de carbono. Uma vez que as florestas atuam como sumidouros de carbono, o 
qual é estocado na biomassa florestal, também possuem importância na regulação climática do planeta. Entretanto, 
dados relativos a inventários florestais, principalmente na Amazônia brasileira, os quais permitem as quantifica-
ções de biomassa e carbono, encontram-se de maneira dispersa em diversas bases de dados, muitas vezes com 
acesso restrito. O objetivo do presente trabalho foi consolidar uma plataforma digital de livre acesso, com informa-
ções acerca da quantificação dos estoques de carbono e biomassa no bioma Amazônia, a partir de uma ampla base 
de dados de inventários florestais (Projeto RADAMBRASIL), com aplicação de equações de biomassa específicas 
para as tipologias florestais floresta densa e floresta aberta. Além disso, dezesseis mapas de biomassa foram gera-
dos. Informações acerca das estimativas de biomassa e coordenadas geográficas de cada parcela foram integradas 
ao software JCarbon©, uma plataforma open data.  Os resultados indicaram que a biomassa aérea de árvores com 
diâmetro ≥ 30 cm é de 46,5 Gt, o que corresponde a 53% da biomassa total estimada para o bioma Amazônia (valor 
total, considerando todos os indivíduos vivos e todas as tipologias florestais ocorrentes). Ademais, a integração da 
base de dados com o JCarbon© foi bem-sucedida, constituindo uma fonte de consulta espacial inédita (online-webgis e 
open data) de estoques de biomassa em grande número de parcelas no bioma Amazônia. 
Palavras-chave: Floresta amazônica; Biomassa acima do solo; Dados abertos; Mudanças climáticas.

INTEGRATED DIGITAL PLATFORM FOR BIOMASS AND CARBON DATA IN THE 
AMAZON FOREST

Abstract: The Brazilian Amazon rainforest is one of the largest biomass and carbon sources on the planet, with a 
total estimated stock of around 150-200 Gt C. Given its importance as a carbon sink, biomass quantification studies 
in this area are essential to obtain a better understanding of climate change-related issues. Therefore, it is known 
that data on forest inventories, mainly in the Brazilian Amazon, which allow the quantification of biomass and car-
bon, are dispersed in several databases, often with restricted access, limiting the performance of interdisciplinary 
studies. This study aimed to estimate biomass and carbon storage from a large dataset of forest survey (RADAM-
BRASIL Project), utilizing forest type-specific allometric equations for two predominant forest types in the Am-
azon biome: dense forests and open forests. Additionally, sixteen tree biomass maps were generated. Information 
about the biomass estimates and geographical coordinates of each plot were integrated to the JCarbon© software, 
an open data platform. The results indicated that the combined aboveground tree biomass of dense and open forest 
types, for trees with diameter ≥ 30 cm, was 46.5 Gt, or 53% of the biome’s biomass (total value considering all 
living trees and forest types). Thus, for extensive forest inventory databases, such as the use of specific allometric 
equations for different forest types is recommended. the integration of the database of the present study with the 
JCarbon© software was successful, constituting an unprecedented source of spatial data (online-webgis and open 
data) of biomass stocks in a large number of inventory plots in the Amazon biome.
Keywords: Amazon rainforest; Aboveground biomass; Open data; Climate change.
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1. INTRODUÇÃO
As florestas desempenham um importante papel no ciclo global do carbono e na regulação 

do clima do planeta, uma vez que atuam como sumidouros de carbono, o qual é estocado na biomassa 
florestal (PAN et al., 2011). A partir da quantificação de biomassa em ecossistemas florestais é possível 
estimar os estoques de carbono e a quantidade de CO2 que é liberado à atmosfera mediante processos 
naturais e antrópicos (HIGUCHI et al., 1998). Essas estimativas auxiliam na compreensão da dinâmica 
dos fluxos de carbono entre os ecossistemas e a atmosfera (CUTLER et al., 2012), bem como as funções 
das florestas no ciclo do carbono global (FAN et al., 1998). Sanquetta e Balbinot (2004) relatam o im-
portante papel que as árvores exercem como sumidouros de carbono. Visando atingir as metas estabele-
cidas nos Acordos Globais de Clima, as obtenções de estimativas confiáveis de taxas de desmatamento 
e de estoques de carbono da vegetação são essenciais para estimar a quantidade de carbono, emitida ou 
sequestrada, no tempo e no espaço (HIGUCHI et al., 2004). As estimativas de biomassa em florestas 
tropicais apresentam um alto grau de incerteza associada, inerentes às medições em áreas territoriais 
extensas, como também a heterogeneidade da vegetação encontrados nesses ecossistemas (NOGUEIRA 
et al., 2008).

Entretanto, na Amazônia brasileira, dados de campo oriundos de inventários florestais ainda 
são escassos ou encontram-se de maneira dispersa em diversas bases, muitas vezes com acesso restrito. 
Considerando que a floresta amazônica concentra os maiores estoques de biomassa e carbono do planeta  
(PAN et al., 2011), é importante o acesso livre aos dados de levantamentos florestais, imprescindíveis 
na difusão de estudos e pesquisas sobre a quantificação de biomassa e carbono florestal no ecossistema 
Amazônico. Recentemente, o IBGE elaborou a plataforma online BDiA (Banco de Dados de Informa-
ções Ambientais), na qual constam dados de recursos naturais do território brasileiro, produzidos ao 
longo dos últimos 20 anos (IBGE, 2020). Na plataforma BDiA estão disponibilizados, gratuitamente, 
dados obtidos pelo Projeto RADAMBRASIL, com levantamento de recursos naturais nas décadas de 
1970 e 1980 para todos os biomas brasileiros. 

O objetivo deste trabalho foi consolidar uma plataforma digital de livre acesso, utilizando uma 
abordagem inédita com aplicação de equações de biomassa específicas para duas tipologias florestais 
de ampla extensão territorial no bioma Amazônia: floresta densa e floresta aberta. Além disso, comparar 
estimativas provenientes das equações específicas para as tipologias floresta densa e floresta aberta, com 
o intuito de propor uma nova abordagem de espacialização para gerar mapas de biomassa específicos 
para estas tipologias.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O bioma Amazônia possui extensão territorial de 4.196.943 km² (IBGE, 2020), compreen-

dendo nove estados federativos brasileiros: Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará, Mato 
Grosso, Tocantins e Maranhão (Figura 1). Neste estudo, foram selecionados dados de levantamentos 
florestais do Projeto RADAMBRASIL, com registro de 114.231 árvores (DAP ≥ 30 cm) em 2.012 par-
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celas. Classes diamétricas foram definidas em intervalos de 10 cm, desde o menor até o maior valor de 
DAP (30-305 cm) para cálculo dos estoques de biomassa e carbono (Tabela 1).

Os valores de biomassa seca acima do solo foram quantificados a partir de equações de bio-
massa (método indireto) ajustadas para o ecossistema Amazônia. Uma vez que as equações de Higuchi 
et al. (1998) e Silva (2007) estimam a biomassa verde, foi necessário a adoção de um fator de conversão 
(Fc) de massa verde para massa seca (Fc = 0.57). Esse valor foi proposto por Silva (2007), considerando 
que 43% do peso representa a quantidade de água, e 57% seria, de fato, a biomassa seca. Ao total, cinco 
equações foram selecionadas (Tabela 2). Foram escolhidas apenas equações de biomassa que utilizam 
o diâmetro à altura do peito (DAP) como variável independente, devido a sua facilidade de obtenção 
em inventários florestais. Os valores obtidos por meio das equações, em kg, foram divididos por mil, 
para obter os valores em Mg. Além das três equações supracitadas, duas equações de biomassa desen-
volvidas por Brown (1997), genéricas para florestas tropicais, ou seja, que englobam diversas tipologias 
florestais, foram aplicadas aos dados de todas as parcelas, para fins de comparação com os resultados 
obtidos para as equações de biomassa específicas de floresta densa e floresta aberta (Tabela 3). O cálculo 
do carbono estocado (Mg), foi realizado a partir dos valores de biomassa, de acordo com Eq. 1, recomendada pelo 
IPCC (2006):

𝐹𝐹 = 𝑤𝑤 ∗ 𝑇𝑇𝐹𝐹 = 𝑤𝑤 ∗ 0,48 (1)

Figura 1 – Localização das parcelas do Projeto RADAMBRASIL, em nove estados que compõem o 
bioma Amazônia, na floresta amazônica brasileira.
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Tabela 1 – Classes diamétricas e número de indivíduos por classe, em parcelas no bioma Amazônia.
Classes diamétricas Amplitude diamétrica (cm) Nº de árvores (floresta densa) Nº de árvores(floresta aberta)

I 30-40 28.737 18.054
II 40-50 19.010 11.332
III 50-60 10.172 6.371
IV 60-70 5.476 3.481
V 70-80 3.389 2.129
VI 80-90 1.367 919
VII 90-100 896 619
VIII 100-110 410 323
IX 110-120 308 222
X 120-130 229 175
XI 130-140 92 62
XII 140-150 101 72
XIII ≥ 150 184 101
Total 70.371 43.860

Os resultados do presente trabalho (estimativas de biomassa e coordenadas geográficas de cada 
parcela) foram integrados ao software JCarbon©, desenvolvido e criado por Wojciechowski (2015). Os 
dados disponibilizados no JCarbon© podem ser acessados, livre e gratuitamente (http://www.jcarbon.
ufpr.br). O mapa de biomassa foi gerado a partir da interpolação dos valores de biomassa e carbono das 
parcelas pelo método de inverso da distância ponderada (IDW) no software ArcGIS versão 10.5. (ESRI, 
2020). Para tanto utilizou-se o peso potência igual a um para a biomassa e carbono, com seis e 12 vizi-
nhos próximos, para o mínimo e máximo, respectivamente. A área do bioma Amazônia considerada foi 
determinada em função da distribuição das parcelas de inventário florestal, para minimizar os possíveis 
erros na interpolação. Portanto, removeram-se as áreas de savanas, campinas, campinaras, zonas de 
contato entre não-floresta e formações florestais e hidrografia, filtrando-se apenas áreas cobertas pelas 
fitofisionomias floresta aberta e floresta densa. Dessa forma, a área resultante foi de 2.863.672,31 km².

Tabela 2 – Equações de biomassa utilizadas nas estimativas de biomassa acima do solo (BAS).

Local Equações Autor
Floresta Ombrófila Densa 𝑤𝑤 = (exp(−0,151 + 2,17 𝐸𝐸 ln(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑉𝑉))) 𝐸𝐸 0,57 Higuchi et al. 

(1998)
Floresta Ombrófila Densa 𝑤𝑤 = exp(−0,37 + 0,333 𝐸𝐸 𝑙𝑙𝑛 (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑉𝑉) + 0,933 𝐸𝐸 𝑙𝑙𝑛 (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑉𝑉)2 − 0,122𝐸𝐸 𝑙𝑙𝑛 (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑉𝑉)3)  Chambers et al. 

(2001)
Floresta Ombrófila Densa 𝑤𝑤 = (2,2737 𝐸𝐸 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑉𝑉1,9156 )𝐸𝐸  0,57  Silva (2007)

Floresta Ombrófila Aberta 𝑤𝑤 = exp(−1,716 + 2,413 𝐸𝐸 ln(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑉𝑉)) Nogueira et al. 
(2008) Eq. 1

Floresta Ombrófila Aberta 𝑤𝑤 = exp(−1,929 + 2,335 𝐸𝐸 ln(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑉𝑉)) Nogueira et al. 
(2008) Eq. 2
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Tabela 3 – Equações de biomassa ajustadas por Brown (1997), para estimação da biomassa em flo-
restas tropicais.

Equações Autor
Brown (1997) Equação 1

Brown (1997) Equação 2

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a tipologia floresta densa, as estimativas obtidas a partir da equação de Silva (2007) 

resultaram em maiores valores de biomassa, quando comparada às demais equações, para todas as clas-

ses diamétricas analisadas (Figura 2.a). Em contraste, a equação de Higuchi et al. (1998) resultou em 

menores valores de biomassa, para diâmetros entre 30 e 75 cm (classes I-V). Ademais, para as classes 

VI-XII (80-150 cm) de DAP, os valores obtidos por esta equação convergem para valores semelhantes 

de biomassa obtidos pela equação de Silva (2007), com estimativas superiores às obtidas pela equação 

de Chambers et al. (2001). As estimativas obtidas pelas equações de Brown (1997), em comparação com 

as equações específicas para floresta densa, foram menores, quando comparadas às estimativas obtidas 

pelas equações de Silva (2007) e Chambers et al. (2001), para as classes diamétricas de I-V. Porém, ob-

serva-se que, para indivíduos acima de 75 cm de diâmetro, as duas equações de Brown (1997), com des-

taque para a Equação 2, estimaram maiores valores de biomassa que as demais equações consideradas.

A comparação dos valores médios de biomassa obtidos para floresta aberta (Figura 2.b) de-

nota os valores superiores obtidos por meio de Nogueira et al. (2008) Equação 1, para todas as classes 

diamétricas avaliadas (Figura 2.b). Além disso, observa-se que os estoques de biomassa, para as duas 

equações avaliadas, estão concentrados nas classes I-V (até 80 cm de diâmetro), tal qual observado 

para dados de floresta densa. Nota-se que, para dados de floresta aberta, as equações de Brown (1997) 

resultam em maiores valores de biomassa, para todas as classes diamétricas consideradas. Os valores de 

biomassa obtidos por meio de Brown (1997) Equação 1 e Brown (1997) Equação 2, de 140,23 Mg ha-1 

e 145,24 Mg ha-1, foram, respectivamente, 30,86% e 35,52%, maiores que a média encontrada por meio 

das equações específicas de floresta aberta (107,14 Mg ha-1). Portanto, para dados de floresta aberta, é 

nítida a diferença encontrada nas estimativas feitas por meio de equações específicas para esta tipologia. 

Dessa forma, denota-se a inadequabilidade do uso de equações genéricas, tal como de Brown (1997), 

nas estimativas de biomassa para tipologias florestais específicas.
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Figura 2 – Comparação entre os resultados obtidos por cada equação alométrica testada, nas esti-
mativas dos estoques de biomassa em floresta densa (a) e aberta (b).

(a)

(b)
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Foram gerados 16 mapas de distribuição da biomassa e carbono de árvores para a extensão do 
bioma Amazônia (Figura 3). Aqui, propõe-se uma nova abordagem de espacialização da biomassa viva 
de árvores no bioma Amazônia, a partir da interpolação de valores estimados por meio de equações de 
biomassa, em metodologia inédita para dados de florestas inventariadas pelo Projeto RADAMBRASIL. 
Os mapas gerados combinaram resultados de equações de biomassa para floresta densa, além dos resul-
tados obtidos por meio de Brown (1997) Equação 1 e Brown (1997) Equação 2, genéricas para florestas 
tropicais, considerando a distribuição de biomassa por hectare de árvores com DAP ≥ 30 cm (Figura 3 
a-h).  Observa-se que a distribuição da biomassa, considerando estimativas obtidas pela equação de Sil-
va (2007) em combinação com dados de floresta aberta, apresentou os maiores valores de biomassa por 
hectare, com concentração principalmente na região sul (Amazonas e Rondônia) e na região nordeste 
da floresta amazônica (Pará e Amapá) (Figuras 3.c e 3.g). Em contrapartida, resultados obtidos a partir 
da equação de Chambers et al. (2001), em combinação com dados de floresta aberta (Figuras 3.a e 3.e), 
indicaram menores valores de biomassa estimados. Os mapas gerados a partir das equações de Brown 
(1997) indicaram maiores valores de biomassa por unidade de área, denotada nas regiões nordeste e sul 
do bioma Amazônia. Dessa forma, a utilização de equações genéricas resultou em superestimativas de 
biomassa aérea, quando comparada às estimativas obtidas por meio de equações específicas para tipolo-
gias florestais (Figuras 3.d e 3.h). 

Figura 3 – Mapas de biomassa florestal acima do solo (BAS), para floresta densa e floresta aberta no 
bioma Amazônico brasileiro, para árvores com DAP ≥ 30 cm.

Legenda: A. Chambers et al. (2001) e Nogueira et al. (2008) Equação 1; B. Higuchi et al. (1998) e No-
gueira et al. (2008) Equação 1; C. Silva (2007) e Nogueira et al. (2008) Equação 1; D. Brown (1997) Equa-
ção 1; E. Chambers et al. (2001)  e Nogueira et al. (2008) Equação 2; F. Higuchi et al. (1998) e Nogueira 
et al. (2008) Equação 2; G. Silva (2007) e Nogueira et al. (2008) Equação 2; H. Brown (1997) Equação 2.
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Figura 3 – Mapas de biomassa florestal acima do solo (BAS), para floresta densa e floresta aberta no 
bioma Amazônico brasileiro, para árvores com DAP ≥ 30 cm.

Legenda: A. Chambers et al. (2001) e Nogueira et al. (2008) Equação 1; B. Higuchi et al. (1998) e No-
gueira et al. (2008) Equação 1; C. Silva (2007) e Nogueira et al. (2008) Equação 1; D. Brown (1997) Equa-
ção 1; E. Chambers et al. (2001)  e Nogueira et al. (2008) Equação 2; F. Higuchi et al. (1998) e Nogueira 
et al. (2008) Equação 2; G. Silva (2007) e Nogueira et al. (2008) Equação 2; H. Brown (1997) Equação 2.

Estimativas para as equações específicas de floresta densa e floresta aberta corresponderam a 

54,1% (Nogueira et al.,2008 Equação 1 e Chambers et al., 2001), 55,7% (Nogueira et al., 2008 Equação 

1 e Higuchi et al., 1998), 59,3% (Nogueira et al., 2008 Equação 1 e Silva, 2007), 47,6% (Nogueira et 

al., 2008 Equação 2 e Chambers et al., 2001), 49,4% (Nogueira et al., 2008 Equação 2 e Higuchi et al., 

1998) e 53,6% (Nogueira et al., 2008 Equação 2 e Silva, 2007) do valor total reportado pelo FRA. De 

acordo com o último relatório FRA (Global Forest Resources Assessment) (FAO, 2020), publicado pela 

FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), o valor estimado de biomas-

sa acima do solo para Amazônia brasileira, no ano de 1990, era 87,3 Gt, considerando uma cobertura 

florestal de 3.766.316 km2. Portanto, os valores aqui encontrados correspondem, em média, a 53% da 

biomassa total estimada para todo o bioma Amazônia no Brasil. Ao total, foram importados dados de 

114.231 árvores, em 2.012 parcelas. A importação dos dados atendeu um dos objetivos propostos neste 

trabalho, de tal maneira que as informações adicionadas enriqueceram a base de dados do JCarbon©, 

para locais onde não havia informações catalogadas de estimativas de biomassa, como é o caso da região 

abrangida pelo bioma Amazônia (Figura 4).
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Figura 4 – Tela inicial do software JCarbon©, com indicação dos locais (pontos em vermelho) das 
parcelas de inventário florestal no bioma Amazônia.

4. CONCLUSÃO
A integração da base de dados do presente estudo com o software JCarbon© foi realizada 

com êxito, constituindo uma plataforma inédita e open data com dados de estimativas de biomassa por 
parcela, a partir de projeto RADAMBRASIL. Os estoques de biomassa e carbono encontrados para a 
tipologia floresta densa indicam a representatividade da biomassa aérea de árvores com DAP ≥ 30 cm, 
correspondendo a 53% da biomassa total distribuída no bioma Amazônia. Além disso, a abordagem de 
espacialização de biomassa sugerida tem potencial para refinar os mapas de distribuição de biomassa no 
bioma Amazônia, podendo ser utilizada em estudos futuros.
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Resumo: Em busca de aliar desenvolvimento socioeconômico e ambiental em comunidades tradicionais, os sis-
temas de produção baseado em coleta ou extração de produtos florestais não madeireiros (PFMSs) surgem como 
alternativa para o desenvolvimento local, assim, é fundamental conhecer os aspectos estruturais de populações 
com possíveis espécies fornecedoras desses produtos. Deste modo o objetivo deste estudo foi analisar a abun-
dância e diversidade de espécies fornecedoras de produtos não-madeireiros, em Feijó-AC, bem como estimar a 
expectativa de renda com a comercialização de produtos provenientes das espécies inventariadas. Portanto os se-
guintes parâmetros foram estudos: densidade, frequência, número de indivíduos produtivos, capacidade média de 
produção e o preço de mercado do produto. Verificou-se um maior registro de densidade e frequência das espécies 
Euterpe precatoria Mart. e Astrocaryum sp., sendo estas espécies fornecedoras de diversos PFNMs. Em relação 
a expectativa de renda constatou-se que a exploração do açaí e murumuru apresenta potencial para ser explorado 
economicamente em ambas as áreas.

Palavras-chave: Produtos Florestais Não Madeireiros, Extrativismo, Arecaceae.

POPULATIONS OF NON-TIMBER SPECIES AND EXPLORATION POTENTIAL IN 
THE MUNICIPALITY OF FEIJÓ, ACRE

Abstract: Aiming at combining socioeconomic and environmental development in traditional communities, pro-
duction systems based on collecting or extracting non-timber forest products (NTFPs) is as an alternative for local 
development. Thus, knowing structural aspects of species populations that may supply these products is crucial. 
The aim of this study was to analyze the abundance and diversity of species that supply non-timber products in 
two riparian regions, in Feijó-Ac, Brazil. Moreover, the study aimed to estimate the expected income from the sale 
of products from the inventoried species. Therefore, the following parameters were studied: density, frequency, 
number of productive individuals, average production capacity, and market price of the product. Greater density 
and frequency were recorded in the study area of two species, these being Euterpe precatoria Mart. and Astro-
caryum murumuru, both of which species being suppliers of several NTFPs. Regarding the expected income, the 
exploitation of açaí and murumuru has the potential to be exploited economically in both areas.

Keywords: Non-timber forest products, extractivism, Arecaceae.
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1. INTRODUÇÃO
A floresta amazônica realiza uma série de serviços ambientais, entretanto, a urbanização de-

sordenada associada ao avanço da pecuária e exploração madeireira intensiva, ameaçam a biodiversi-
dade local e geram problemas sociais (STEINGRABER et al., 2018). Atualmente a floresta amazônica 
compõem uma longa faixa territorial ao norte do país.

O estado do Acre, situado faixa denominada como Amazônia Ocidental, é um dos estados 
que possui a sua composição florestal por esta fisionomia, possuindo cerca de 55,65% do seu território 
classificado como área protegida ou assentamento rural (ACRE, 2010), entretanto, somente em 2018 
foram suprimidos 470 km2 de floresta nativa (CRUZ, 2020). Diante disso, o governo tenta implementar 
políticas que conciliem o desenvolvimento socioambiental (STEINGRABER et al., 2018).

Para Rodrigues (2013), o modelo de produção extrativista, é uma alternativa para o desenvol-
vimento socioeconômico de comunidades tradicionais, mitigando o desmatamento de florestas nativas. 
No município de Feijó, o açaí, produto oriundo de populações nativas, tem participação fundamental na 
renda de famílias extrativistas (SOUZA et al., 2019).

Tal sistema de produção baseia-se na coleta ou extração de produtos não-madeireiros, que na 
região Amazônica são, em grande parte, provenientes de populações de espécies nativas. Os produtos 
florestais não-madeireiros (PFNM) podem ser segmentados em: comestíveis, temperos e ingredientes 
alimentícios, cosméticos, insumos farmacêuticos e aquacultura (SANTOS et al., 2019).

De acordo com Sanquetta et al. (2010), embora o interesse por produtos florestais não-ma-
deireiros (PFNM) seja recente, ainda são escassos na literatura estudos sobre populações de possíveis 
espécies fornecedoras desses produtos. Conhecer aspectos estruturais de uma população, como densida-
de, distribuição espacial e altura dos indivíduos, é fundamental para elaborar programas de manejo em 
florestas nativas (GONÇALVES, 2019). 

Dentre as principais dificuldades no manejo de PFNMs, Gonçalves (2019) cita a baixa den-
sidade plantas produtoras e a dificuldade em acessar os indivíduos. Outra dificuldade na exploração de 
PFNMs é estimar a expectativa de renda, visto que a viabilidade econômica é essencial para definir se a 
exploração de um produto é exequível ou não (PINHEIRO et al., 2019).

Sendo assim, este trabalho visou analisar a abundância e diversidade de espécies fornecedoras 
de produtos não-madeireiros em Feijó-AC, bem como estimar a expectativa de renda com a comerciali-
zação de produtos provenientes das espécies inventariadas, com base na densidade de espécie, média de 
produção anual e preço de comercialização.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O estudo foi conduzido em duas áreas de floresta nativa situadas no munícipio de Feijó-AC, às 
margens do Rio Envira. A cidade contém uma área de 27.976,874 km2 e população estimada de 34.884 
habitantes (IBGE, 2020).
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No local predominam solos das ordens cambissolos, caracterizados como eutróficos e com ar-
gila de alta atividade, e luvissolos, também descritos como eutróficos, porém distinguindo-se da ordem 
anterior por apresentar horizonte B textural (ACRE, 2010).

Em Feijó, a floresta apresenta três tipos de tipologia: I) Floresta Aberta com Bambu em Áreas 
Aluviais; II) Floresta Aberta com Bambu + Floresta Aberta com Palmeiras + Floresta Densa; III) Flores-
ta Aberta com Bambu + Floresta Densa (ACRE, 2010).

Segundo a classificação de Köppen, o clima regional é do tipo Am, sendo equatorial quente e 
úmido, contendo duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa (RIBEIRO et al., 2020), com 
temperatura média anual de 24,5 °C, podendo a temperatura máxima atingir 32 °C (ACRE, 2010).

2.2. Abundância e Diversidade de espécies

Para analisar a abundância e diversidade de espécies com potencial de produção de produtos 
não-madeireiros, usou-se a amostragem por conglomerados em cruz de malta, sendo instalados dez 
conglomerados de forma aleatória, quatro na área A e seis na área B, onde para cada conglomerado foi 
registrado um ponto central e 50 m após esse ponto, foram instalados subparcelas com 20 m por 125 m 
(2500 m2), conforme adaptação de metodologia usada por Cysneiros et al. (2018). Entre cada conglome-
rado houve um espaçamento mínimo de 200 m.

Em cada subparcela, com o auxílio de dois parataxonomistas, foram identificadas árvores, pal-
meiras e lianas que produziam cachos e/ou frutos com potencial para fornecer produtos não-madeireiros. 
Também foi observado se havia presença de lianas nas árvores e palmeiras inventariadas.

Para classificar uma planta como produtiva, ou não, considerou-se aspectos visuais como pre-
sença de cachos e/ou frutos na planta ou vestígios destes no tronco/estipe ou sob o solo, próximo a 
matriz (DANTAS et al., 2014). Para as palmeiras também considerou-se a altura da planta e a presença 
ou não de bainha (ROCHA, 2004). Após a coleta dos dados, foi calculado a densidade e frequência de 
espécies por conglomerado, conforme adaptação de metodologia usada por Queiroz et al. (2017). 

2.3. Expectativa de renda

A estimava de expectativa de renda, foi feita com base na densidade de indivíduos produtivos 
por conglomerado, capacidade média de produção de indivíduo por ano e preço de mercado do produto 
fornecido pela espécie, sendo as duas últimas variáveis baseadas em informações existentes na literatura 
(PINHEIRO et al., 2019). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao total foram amostrados 699 indivíduos, sendo 289 na área A, distribuídos em três famílias 

botânicas, sendo elas, Arecaceae, representada pelas espécies Euterpe precatoria Mart., Astrocaryum 
sp., Oenocarpus bacaba Mart. e Attalea tessmannii Burret, Araceae, representada pela espécie Hete-
ropsis flexuosa (Kunth) G.S.Bunting, e Fabaceae, representada por uma espécie do gênero Copaifera 
(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Indivíduos produtivos registrados nos conglomerados instalados na área A.

Cong. Nome científico Nome comum Família Np F (%) PC (%)
1 Euterpe precatoria Açaí-solteiro Arecaceae 59 100 66,1

Astrocaryum sp. Murumuru Arecaceae 25 100 52,0
Oenocarpus bacaba Bacaba Arecaceae 8 75 0,0
Heteropsis flexuosa Cipó Titica Araceae 3 50 -

2 Euterpe precatoria Açaí-solteiro Arecaceae 21 100 14,2
Astrocaryum sp. Murumuru Arecaceae 19 100 36,8
Oenocarpus bacaba Bacaba Arecaceae 2 50 50

3 Euterpe precatória Açaí-solteiro Arecaceae 19 100 31,5
Astrocaryum sp. Murumuru Arecaceae 20 100 45,0
Oenocarpus bacaba Bacaba Arecaceae 1 25 0,0
Heteropsis flexuosa Cipó Titica Araceae 2 50 -
Attalea tessmannii Cocão Arecaceae 18 75 44,4

4 Euterpe precatória Açaí-solteiro Arecaceae 2 50 0,0
Astrocaryum sp. Murumuru Arecaceae 57 100 33,3
Attalea tessmannii Cocão Arecaceae 32 100 68,7
Copaifera sp. Copaiba Fabaceae 1 25 100

Legenda: Cong. = Conglomerado; Np = Número de indivíduos produtivos; F = Frequência da espécie 
nas subparcelas; PC = Percentual de indivíduos de uma espécie com presença de cipós.

Na área B, registrou-se 410 indivíduos, distribuídos em três famílias botânicas, Arecaceae, 
representada pelas espécies Euterpe precatoria, Astrocaryum sp. e Attalea tessmannii, Fabaceae, repre-
sentada por Copaifera sp., e Malvaceae, representada por Theobroma cacao L. (Tabela 2).

Tabela 2 – Indivíduos produtivos registrados nos conglomerados instalados na área B.

Cong. Nome científico Nome comum Família Np F (%) PC (%)
5 Euterpe precatória Açaí-solteiro Arecaceae 12 100 16,6

Astrocaryum sp. Murumuru Arecaceae 53 100 3,7
Attalea tessmannii Cocão Arecaceae 17 100 35,2

6 Euterpe precatoria Açaí-solteiro Arecaceae 12 75 0,0
Astrocaryum sp. Murumuru Arecaceae 57 100 5,2
Copaifera sp. Copaiba Fabaceae 1 25 100
Attalea tessmannii Cocão Arecaceae 3 25 100

7 Euterpe precatoria Açaí-solteiro Arecaceae 13 100 23,0
Astrocaryum sp. Murumuru Arecaceae 69 100 1,44
Attalea tessmannii Cocão Arecaceae 1 25 0,0

8 Euterpe precatória Açaí-solteiro Arecaceae 27 75 11,1
Astrocaryum sp. Murumuru Arecaceae 35 100 31,4
Attalea tessmannii Cocão Arecaceae 4 50 0,0
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9 Euterpe precatória Açaí-solteiro Arecaceae 3 75 0,0
Astrocaryum sp. Murumuru Arecaceae 16 100 0,0
Attalea tessmannii Cocão Arecaceae 18 100 16,6
Theobroma cacao Cacau nativo Malvaceae 1 25 0,0

10 Euterpe precatória Açaí-solteiro Arecaceae 36 75 0,0
Astrocaryum sp. Murumuru Arecaceae 14 100 0,0
Attalea tessmannii Cocão Arecaceae 17 100 0,0
Copaifera sp. Copaíba Fabaceae 1 25 0,0

Legenda: Cong.= = Conglomerado; Np = Número de indivíduos produtivos; F = Frequência da espécie 
nas subparcelas; PC = Percentual de indivíduos de uma espécie com presença de cipós.

A espécie E. precatoria, conhecido como açaí-solteiro, presente nas duas áreas, é uma palmei-
ra com alto potencial econômico devido ao seu fruto ser amplamente difundido na culinária nacional 
e o palmito extraído de seu estipe, contribuindo expressivamente na renda de famílias extrativistas na 
região norte (PINTO, 2018).

O açaí-solteiro apresentou densidade média de 25,25 ind.ha-1 na área A e 17,16 ind.ha-1 na área 
B. Ao analisarem a ocorrência de palmeiras oleíferas em área localizada no munícipio de Tarauacá-AC, 
Yawanawá et al. (2019), observaram que indivíduos produtivos de açaí-solteiro apresentaram densidade 
de 17,49 ind.ha-1, tal diferença de densidade pode ser explicada por condições naturais do sítio, como 
teor de nutrientes, acidez, se é área de várzea ou terra firme e tipologia florestal local (CARTAXO et al., 
2020).

O açaí solteiro apresentou frequência relativa de 100%, em ambas as áreas, considerando a 
presença da espécie nos conglomerados, foi superior ao valor encontrado por Pinto (2018), que foi de 
aproximadamente 3,5%, entretanto ressalta-se que o autor instalou parcelas em diferentes ambientes, 
como quintais produtivos, consórcios, áreas de monocultura e mata nativa.

O percentual de presença de cipós em indivíduos de açaí foi, em média, de 27,9% e 8,45%, por 
conglomerado, na área A e B, respectivamente. Segundo Rocha e Viana (2004), a presença de cipós pode 
afetar negativamente populações de açaí-solteiro, inibindo o recrutamento e crescimento de indivíduos, 
gerando desequilíbrio populacional, tornando-se necessário a remoção desse tipo de planta. 

O murumuru (Astrocaryum sp.), também registrado nas duas áreas, fornece insumos para in-
dústrias de diversos setores, como alimentação, biojoias e cosméticos, tendo grande importância para 
comunidades extrativistas (MARANHO et al., 2018). Neste trabalho não foi possível identificar se a 
espécie registrada se trata de Astrocaryum murumuru Mart. ou Astrocaryum ulei Burret.

A densidade média de plantas produtivas de murumuru foi de 30,25 ind.ha-1 e 40,6 ind.ha-1 na 
área A e B, respectivamente. A densidade do murumuru pode variar de acordo com a espécie, Souza e 
Jardim (2015) encontraram uma densidade de A. murumuru de 45,2 ind.ha-1 em estudo feito no estado do 
Pará, já Dias e Ferreira (2016), registraram densidade de A. ulei de 137 ind.0,6 ha. Observar-se, porém, 
que a metodologia amostral usada por ambos os autores difere da adotada no presente trabalho e que 
tais autores contabilizaram plantas de acordo com altura destas, ao contrário deste estudo, onde foram 
contabilizadas somente plantas produtivas.
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O murumuru apresentou frequência relativa de 100%, estando presente em todos os conglome-
rados e subparcelas, de ambas as áreas. No estudo realizado por Dias e Ferreira (2016), a frequência re-
lativa de A. ulei variou de 13,3% a 15,5%, em área de floresta com e sem bambu, respectivamente. Essa 
diferença pode ter ocorrido devido a condições naturais do local de estudo, ou a metodologia amostral 
usada, que foi diferente em comparação com a usada por Dias e Ferreira (2016) que optaram por usar um 
número maior de parcelas (30), com menor dimensão (10 m por 20 m), em uma área menor (6.000 m2).

O percentual médio de indivíduos de murumuru com presença de cipós foi de 41,7% e 6,9%, 
por conglomerado, na área A e B, respectivamente. De forma semelhante a recomendação feita para o 
açaí, sugere-se a remoção de cipós que estejam aderidos a planta, visto que Maranho et al. (2018) em 
guia de boas práticas sobre a coleta do murumuru, recomendam que plântulas indesejadas que estejam 
próximas sejam removidas.

Popularmente conhecida como cocão, Attalea tessmannii é outra palmeira com grande número 
de indivíduos amostrados. A espécie é explorada na região por extrativistas, visto que pode ser usada na 
confecção de biojoias, cosméticos, combustível e para fins alimentícios (SIVIERO et al., 2016).

A densidade média de A. tessmannii foi de 12,5 ind.ha-1 e 10 ind.ha-1 na área A e B, respecti-
vamente. Yawanawá et al. (2019), registrou densidade de indivíduos produtivos de cocão de 14,52 ind.
ha-1 em Tarauacá, Acre, tal autor sugere que a densidade de indivíduos produtivos pode ser influenciada 
pela distribuição das plantas em classes de altura, visto que uma população com maior concentração nas 
classes diamétricas menores, indica recrutamento de novos membros, sendo estes improdutivos a curto 
prazo.

O cocão (A. tessmannii), apresentou frequência relativa de 50% e 100%, por conglomerado, 
na área A e B respectivamente. Os valores encontrados no estudo foram maiores que o encontrado por 
Yawanawá et al. (2019), que foi de 33,3%, considerando plantas produtivas e improdutivas. 

Verificou-se, em média, a presença de cipós em 56,55% dos indivíduos de cocão situados na 
área A, enquanto, na área B o percentual foi de 25,3%. Na literatura não foram encontradas recomenda-
ções tratos silviculturais para a remoção de cipós em áreas onde o cocão é explorado comercialmente, 
entretanto, devido as recomendações citadas anteriormente para o açaí e o murumuru, plantas da mesma 
família, acredita-se que a remoção seja necessária.

Além destas três palmeiras, foram registradas as espécies Bacaba (Oenocarpus bacaba), cipó 
titica (Heteropsis flexuosa), cacau nativo (Theobroma cacao) na área A e a copaíba (Copaifera sp.) em 
ambas as áreas com densidade diferentes e menores que 3,0 ind.ha-1.

Para estimar a expectativa de renda foram consideradas as espécies que apresentaram resulta-
dos expressivos de densidade no presente trabalho, sendo estas as espécies E. precatoria e Astrocaryum 
sp., o cocão não será considerado devido à ausência de informações na literatura referentes ao preço do 
quilo de seu fruto.

Na estimação de expectativa de renda proveniente dos frutos de açaí foi considerado que uma 
palmeira produz, em média, 4 cachos/ano, cada cacho pesa, em média, 6,5 kg, com o preço de comer-
cialização de R$ 3,33/kg, sendo considerado como produto, o fruto antes de ser beneficiado (CARTAXO 
et al., 2020; CRUZ, 2020) (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Expectativa de renda por hectare com a exploração de açaí a curto prazo.

Área cachos/ind. Kg/cacho D Preço (R$/kg) ER (R$.ha-1.ano)
A 4 6,5 25,25 3,33 2.186,14
B 4 6,5 17,16 3,33 1.485,71

Legenda: D = densidade; ER = Expectativa de renda

Para o murumuru, considerou-se que cada indivíduo produz em média 4 cachos, sendo a pro-
dutividade anual de 1.200 frutos/palmeira, desse total, o peso da semente representa cerca de 88,8 kg/
cacho/ano, e o preço do kg da semente é estimado em R$ 2,50 (BEZERRA, 2012; CRUZ et al., 2017) 
(Tabela 4).

Tabela 4 – Expectativa de renda por hectare/ano com a exploração de murumuru a curto prazo.

Área cachos/ind. Kg/cacho D Preço (R$/kg) ER (R$.ha-1.ano)
A 4 88,8 30,25 2,5 26.862,00
B 4 88,8 40,60 2,5 36.052,80

Legenda: D = densidade; ER = Expectativa de renda

Somando os valores estimados de renda obtidos com o açaí e o murumuru, seria possível obter 
uma renda de R$ 29.048,14 ha-1.ano na área A, e R$ 37.538,51 na área B. Ressalta-se que esse cálculo 
não considerou custos como mão de obra e nem gastos com instalação de logística e infraestrutura para 
possibilitar a instalação, todavia observa-se que a um potencial para a exploração destas duas espécies 
nos locais estudados.

4. CONCLUSÃO 
As espécies E. precatoria, Astrocaryum sp. e A. tessmannii foram registradas em maior densi-

dade e frequência nas duas áreas. Sendo estas espécies fornecedoras de diversos PFNMs.

Considerando dados de produtividade e precificação disponíveis na literatura, a exploração do 
açaí e murumuru possui potencial para ser explorado economicamente nas duas áreas, entretanto suge-
re-se uma análise de parâmetros econômicos como VPL, payback e custo de exploração.
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Resumo: Nos sistemas de manejo, existem diferentes técnicas silviculturais que podem ser aplicadas para atender 
as demandas florestais. Diante disso, escolher a melhor alternativa de manejo pautado em uma análise econômica, 
pode indicar o sucesso do projeto de investimento. Assim, objetivou analisar se distintos manejos em áreas flores-
tais localizadas no estado do Espírito Santo são viáveis economicamente. Foram considerados dados de florestas 
plantadas com híbrido genético Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, com espaçamento 3m x 3m, em áreas 
mecanizáveis e não-mecanizáveis, com plantios de alta e baixa a média tecnologia, caracterizadas como projetos 
de investimento florestal. A análise econômica foi pautada na elaboração do fluxo de caixa e na aplicação de indi-
cadores econômicos como o valor presente líquido e o índice de lucratividade. Os resultados evidenciaram que 
os projetos de investimento florestal implantados com alta tecnologia apresentaram maior produtividade quando 
comparadas aos projetos de investimento de baixa a média tecnologias. As áreas mecanizáveis apresentaram me-
nor custo operacional em relação as áreas não mecanizáveis. Para as condições analisadas, os indicadores econô-
micos indicam que todos os projetos de investimento florestal não são viáveis economicamente.

Palavras-chave: Florestas plantadas; Produtor florestal; Projeto de investimento; Valor presente líquido.

MANAGEMENT AND HARVESTING REGIMES IN THE STATE OF ESPÍRITO 
SANTO: ANALYSIS OF THE ECONOMIC VIABILITY OF EUCALYPTUS 

PLANTATIONS

Abstract: In management systems, there are different forestry techniques that can be applied to meet forest de-
mands. Therefore, choosing the best management alternative based on an economic analysis may indicate the 
success of the investment project. Thus, this study aimed to analyze whether different managements in forest 
areas located in the state of Espírito Santo are economically viable. Data from forests planted with genetic hybrid 
Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, with spacing 3m x 3m, in mechanized and non-mechanizable areas, 
with plantations of high and low to medium technology, characterized as forest investment projects, were consid-
ered. The economic analysis was based on the elaboration of cash flow and the application of economic indicators 
such as net present value and profitability index. The results showed that forest investment projects implemented 
with high technology showed higher productivity when compared to low- to medium-tech investment projects. 
As mechanizable areas presented lower operational cost in relation to non-mechanized areas. For the conditions 
analyzed, economic indicators indicate that all forest investment projects are not economically viable.

Keywords: Planted forests; Forest producer; Investment project; Net present value.



222 CAPÍTULO 28 | REGIMES DE MANEJO E COLHEITA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ANÁLISE DA 
VIABILIDADE ECONÔMICA DE PLANTIOS DE EUCALIPTO | P2C28

PARTE II - MANEJO DE RECURSOS NATURAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

1. INTRODUÇÃO
Regimes ou sistemas de manejo contemplam as descrições das técnicas silviculturais que de-

vem ser aplicadas para melhor atender aos objetivos previstos para a floresta. Estes indicam o melhor 
momento e o local que as atividades silviculturais devem ocorrer e ainda avaliam o custo-benefício 
associado a cada uma delas (BETTINGER et al., 2017). Sendo assim, a análise econômica torna-se uma 
importante ferramenta na tomada de decisão em relação ao projeto e a alternativa de manejo a serem 
adotados (PEDROSO FILHO et al., 2018).

Parte dos produtores rurais implantam suas florestas sem avaliação técnica dos sistemas adota-
dos e econômica sobre os custos de produção e receitas (PEREIRA et al., 2018). A análise da viabilidade 
econômica dos projetos florestais deve ser realizada devido ao fato dos plantios requererem um inves-
timento intensivo nos anos iniciais. Além de apresentarem reduzidas taxas iniciais de retorno devido ao 
lento crescimento da floresta, permitindo a recuperação de capital apenas em longo prazo (CASTRO et 
al., 2019). 

Na análise da viabilidade econômica de projetos, os fluxos de caixa são projetados para con-
dições futuras pautados nas informações dos custos e receitas do projeto ao longo da vida útil. Nessa 
análise, os métodos determinísticos baseados nos fluxos de caixa descontados, são amplamente aplica-
dos (MARTINS et al., 2015). As pesquisas que analisam a viabilidade econômica de projetos utilizam 
indicadores consolidados, portanto, tradicionalmente adotados em tomadas de decisões (OLIVEIRA et 
al., 2020).

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi analisar se os diferentes manejos aplicados em 
diferentes áreas no estado do Espírito Santo são viáveis economicamente. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido no estado do Espírito Santo, pautado em florestas plantadas com 

híbrido genético Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, com espaçamento 3m x 3m, em áreas me-
canizáveis e não-mecanizáveis, com plantios de alta e baixa a média tecnologia, caracterizadas como 
projetos de investimento florestal. Os custos de implantação, manutenção, colheita e transporte da ma-
deira e a produtividade das florestas, foram respaldados pelo Centro de Desenvolvimento do Agronegó-
cio do Estado do Espírito Santo CEDAGRO-ES. 

Como custos comuns das áreas com alta e baixa a média tecnologia são relacionados os custos 
das mudas; fertilizantes; formicida; cupinicida; limpeza da área; marcação de linhas e covas; coveamen-
to; transporte de insumos; adubação; plantio e replantio; combate a formigas; capina e roçada manual; 
construção e manutenção de aceiros; corte e traçamento; baldeio; carregamento; transporte da madeira. 
Para as áreas plantadas com alta tecnologia, foram considerados custos com hidrogel; herbicida; aplica-
ção de herbicida no plantio, com 90 dias e 10 meses; aplicação de hidrogel.

Conforme a metodologia de Mendes e Padilha (2007), todos os valores referentes aos fluxos 
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de caixa foram deflacionados por meio do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), 
possibilitando a comparação e análise dos custos no tempo. O valor deflacionado teve como mês base 
dezembro de 2019 e a nova base o mês de abril de 2021. Os valores foram expressos em Dólar america-
no (USD) utilizado como moeda internacional de referência conforme Simões et al. (2012). Isto posto, 
considerou-se o preço de venda, de 5,0743 BRL em 29/05/2021 disponibilizado pelo Banco Central do 
Brasil (2021).

Os fluxos de caixa foram pautados na vida útil dos ativos biológicos, projetados para um ho-
rizonte de planejamento de sete anos, caracterizados por Assaf Neto (2014) como não convencionais. 
Destarte, foram considerados o capital demandado para a aquisição da terra, os custos operacionais, 
exaustão das florestas, impostos e a receita bruta, ponderando o preço de venda da madeira para a in-
dústria de celulose.

O custo pelo uso do recurso produtivo, isto é, da terra, foi calculado por meio da média arit-
mética dos valores da terra nua no estado do Espírito Santo dos últimos cinco anos (de 2016 a 2021) 
de acordo com os dados da Receita Federal (2020), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA, 2018) e do CEDAGRO-ES (2017).

A carga tributária para os produtores independentes foi de 20,00% da alíquota do Imposto de 
Renda (BRASIL, 1995) e 2,00% do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (BRASIL, 2003). A 
taxa referente ao transporte da madeira foi calculada conforme o estabelecido pelo Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF, 2017). 

Conforme a metodologia de Simões et al. (2018), a taxa do custo de oportunidade de capital foi 
determinada por meio do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). Os métodos quantitativos ado-
tados para a tomada de decisão, consideraram o valor do dinheiro ao longo do tempo devido ao maior 
rigor conceitual. Portanto, foram aplicados os indicadores econômicos valor presente líquido (VPL) e o 
índice de lucratividade (IL) conforme Pierozan Junior et al. (2018).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A produtividade das florestas implantadas com alta tecnologia foi superior ao ser comparada 

com os projetos de investimento de média a baixa tecnologia. De acordo com Hakamada et al. (2015), 
o adequado manejo das atividades silviculturais afeta significativamente a produtividade da floresta. 

Diante deste contexto, os maiores valores de produtividade nos projetos de investimento flo-
restal de alta tecnologia, podem ser explicados devido ao número de atividades silviculturais ser supe-
rior aos plantios com baixa a média tecnologia.  

As áreas não mecanizáveis apresentaram maior custo operacional (TABELA 1). França et al. 
(2016) ressaltam que as atividades silviculturais, principalmente as operações da colheita de madeira, se 
tornam mais complexas com o aumento da declividade do terreno, aumentando os custos dos projetos 
de investimento florestal em áreas não mecanizáveis.
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Tabela 1 – Produtividade e custos dos projetos de investimento florestal.

Projeto de investimento Produtividade 
(m3 ha-1)

Custo 
operacional 
(USD ha-1)

Exaustão 
da floresta 
(USD)

Impostos 
(USD)

Receita Bruta 
(USD m3)

Área mecanizável alta 
tecnologia

280 4.986,65 2.240,29 100,70 5.035,18

Área mecanizável com baixa 
a média tecnologia

210 4.184,44 1.999,42 75,53 3.776,38

Área não mecanizável alta 
tecnologia

280 5.249,93 2.437,29 100,70 5.035,18

Área não mecanizável com 
baixa a média tecnologia

210 4.667,72 2.409,90 75,53 3.776,38

A taxa do custo de oportunidade de capital determinada por meio do Custo Médio Ponderado 
de Capital representa a participação de capital de terceiros e do capital próprio. Além disso, leva em 
consideração diferentes taxas de risco de mercado e das empresas do segmento florestal, o qual resultou 
em 9,73% descontada anualmente nos fluxos de caixa considerados no projeto. 

De acordo com Castro Neto et al. (2017), projetos de investimento que apresentam VPL menor 
que zero são caracterizados como inviáveis. Logo, não devem ser aceitos por indicar prejuízo aos seus 
investidores. Ao analisar os resultados dos indicadores econômicos para as condições estudadas, os pro-
jetos de investimento florestal não demonstram viabilidade econômica. 

O projeto de investimento em área mecanizável com alta tecnologia obteve menor prejuízo, 
com o valor do VPL de -USD 2.441,71. O maior prejuízo indicado pelo VPL foi na área não mecanizá-
vel com baixa a média tecnologia com o valor de -USD 2.934,35. 

Para a aceitação dos projetos, o IL deve apresentar valores maiores que um conforme Piero-
zan Junior et al. (2018). Portanto, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, corroborando 
com o VPL, o IL indica que os quatro projetos de investimento florestal não demonstram viabilidade 
econômica. Assim, para as condições analisadas, os plantios de eucalipto destinados para a indústria de 
celulose não são alternativas viáveis para os produtores do estado do Espírito Santo.  

Tabela 2 – Indicadores econômicos dos projetos de investimento florestal.

Projeto de investimento Indicadores Econômicos

VPL (USD) IL
Área mecanizável com alta tecnologia -2.441,71 0,93
Área mecanizável com baixa a média tecnologia -2.534,52 0,76
Área não mecanizável com alta tecnologia -2.623,61 0.89
Área não mecanizável com baixa a média tecnologia -2.934,35 0,63
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4. CONCLUSÃO
Os resultados evidenciaram que os projetos de investimento florestal no estado de Espírito 

Santo implantados em áreas mecanizáveis e não-mecanizáveis, com alta e baixa a média tecnologia, não 
apresentam viabilidade econômica.

O menor prejuízo foi apresentado pelo projeto de investimento florestal em área mecanizável 
com alta tecnologia.
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Resumo: Paratecoma peroba (Record) Kuhlm. é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, conhecida princi-
palmente pela importância econômica de sua madeira. Durante décadas foi explorada ilegalmente que, somado 
com a intensa devastação de seu bioma, a espécie atualmente se encontra em risco de extinção. Nesse sentido, o 
conhecimento do real estado de conservação genético é crucial para planos de manejo e conservação com base 
na variabilidade genética dos indivíduos. O objetivo deste trabalho foi selecionar primers ISSR para serem utili-
zados em análises de diversidade genética em populações de P. peroba. Foram utilizadas amostras foliares de 4 
indivíduos da espécie em estudo, para a extração e purificação do DNA genômico. Após essa etapa, as amostras de 
DNA foram submetidas a ensaios de PCR utilizando 43 primers, seguida por eletroforese em gel de agarose, onde 
foi feita a avaliação e seleção dos primers com maior qualidade de amplificação. Foram selecionados 10 primers 
que apresentaram os melhores perfis de amplificação. Os primers selecionados geraram um total de 112 bandas, 
sendo 101 polimórficas, proporcionando 89,5% de polimorfismo. Os marcadores moleculares ISSR utilizados são 
suficientes para quantificar a diversidade genética em estudos futuros de diversidade genética para a espécie. 

Palavras-chave: Peroba amarela; Seleção de primers; Genética da conservação.

SELECTION OF ISSR MARKERS TO GENETIC DIVERSITY STUDIES OF 
PARATECOMA PEROBA (RECORD) KUHLM.

Abstract: Paratecoma peroba (Record) Kuhlm. is an endemic species of the Atlantic Forest, known mainly for the 
economic importance of its wood. For decades it has been illegally exploited which, added to the intense devasta-
tion of the Atlantic Forest, this species is currently endangered. In this sense, knowledge of the real state of genetic 
conservation is crucial for management and conservation plans based on the genetic variability of individuals. The 
objective of this study was to select ISSR primers to be used in genetic diversity analysis in P. peroba populations. 
Leaf samples from 4 individuals were used for the extraction and purification of genomic DNA. The DNA samples 
were submitted to PCR assays using 43 primers, followed by agarose gel electrophoresis. After that, the evaluation 
and selection of the primers that presented clearer and numerous loci was carried out. Ten primers were selected, 
presenting an effective amplification. The selected primers generated 112 loci in total, 101 polymorphic, providing 
89.5% of polymorphism. The ISSR molecular markers used are efficient to quantify genetic diversity in future 
studies of genetic diversity for the species.

Keywords: Peroba amarela; Primer amplification; Conservation genetics.
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1. INTRODUÇÃO
A espécie Paratecoma peroba (Record) Kuhlm. é endêmica do Brasil, com registro nos esta-

dos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Conhecida popularmente como peroba amarela, 
pertencente à família Bignoniaceae, sua distribuição está sob o domínio da Mata Atlântica (FLORA DO 
BRASIL, 2020). É uma espécie secundária tardia (ABREU; BRAGA; NASCIMENTO, 2014), podendo 
atingir até 40 metros de altura e apresentar um diâmetro entre 40 a 80 centímetros.

Sua madeira possui importância econômica, por ser resistente e de alta durabilidade, destinada 
principalmente para construções de luxo, revestimentos decorativos e para construção naval (LORENZI, 
2002). Durante décadas, sua madeira foi explorada por cortes ilegais, tanto na região norte fluminense 
quanto no Sul do estado do Espírito Santo (MAIA, 2016). Em consequência dessa exploração ilegal e da 
devastação de seu bioma, a espécie atualmente está classificada como Em Perigo (EN) (MARTINELLI; 
MORAES, 2013; FRAGA; FORMIGONI; CHAVES, 2019). 

A perda de variabilidade genética em espécies é algo recorrente, sendo o resultado da constan-
te pressão antrópica sobre elas, principalmente no contexto da Mata Atlântica, que apresenta um número 
elevado de espécies ameaçadas (CUNHA et al., 2011). Nesse sentido, estudos de genética de populações 
podem apresentar dados úteis para ajudar a definir estratégias de conservação das espécies vegetais em 
ameaça (GALETTI, 2008), na qual são utilizados marcadores moleculares, ferramentas eficazes para se 
obter o conhecimento acerca do DNA genômico de determinada espécie (HIGA; SILVA, 2006; RODRI-
GUES; BRANCALION; ISERNHAGEN, 2009).

O marcador ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) que amplifica regiões entre sequências mi-
crossatélites via PCR (Polymerase Chain Reaction), vem sendo muito utilizado em estudos de diver-
sidade genética, principalmente por apresentar baixo custo e alta reprodutibilidade (NG; TAN, 2015). 
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi selecionar primers ISSR para serem utilizados em futuras 
análises de diversidade genética em populações de P. peroba no sul do Estado do Espírito Santo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Amostras foliares saudáveis de indivíduos de P. peroba foram coletadas em dois fragmen-

tos florestais localizados no sul do Estado do Espírito Santo (Figura 1): Floresta Nacional de Pacotu-
ba – FLONA de Pacotuba (20°44’23.0”S; 41°17’34.0”W) e Polo de Educação Ambiental – PEAMA 
(20°45’52.0”S; 41°27’56.0”W). As amostras foliares foram acondicionadas em sacos de papel contendo 
sílica gel, identificados, e encaminhados ao Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular – UFES, 
campus de Alegre, ES. Posteriormente, as amostras foram transferidas para sacos de alumínio, armaze-
nadas em freezer -30 °C, para que fosse realizado em seguida o processo de extração de DNA. 

O DNA genômico total foi isolado e purificado a partir do método CTAB (Brometo de Ce-
tiltrimetilamônio) proposto por Doyle & Doyle (1990). A concentração e pureza do DNA total foram 
estimadas com uso do espectrofotômetro Nanodrop (Thermo Scientifc 2000C), em seguida, o DNA foi 
diluído para a concentração final de 10ng μL-1 e armazenado em freezer -20 °C. 

Os testes de amplificações via PCR foram realizados em 4 amostras, sendo duas da população 
do PEAMA e duas da população da FLONA de Pacotuba. Foram testados 43 primers ISSR da University 
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of British Columbia, sendo: UBC 802; UBC 807; UBC 808; UBC 809; UBC 810; UBC 811; UBC 812; 
UBC 813; UBC 814; UBC 815; UBC 816; UBC 818; UBC 822; UBC 824; UBC 825; UBC 827; UBC 
829; UBC 833; UBC 834; UBC 836; UBC 840; UBC 842; UBC 849; UBC 852; UBC 855; UBC 856; 
UBC 861; UBC 862; UBC 864; UBC 865; UBC 866; UBC 867; UBC 868; UBC 870; UBC 874; UBC 
876; UBC 877; UBC 878; UBC 880; UBC 884; UBC 886; UBC 887; UBC 891.

As reações em cadeia da polimerase (PCR), foram estabelecidas em um volume final de 20 μL, 
contendo: tampão 1X (10 mM de Tris-HCl pH 8,5 e 50 mM de KCl), 2,5 mM de MgCl2, 0,25 mM de 
cada dNTP, 0,2 μM de primer, 1 unidade de Taq DNA polimerase e cerca de 50ng de DNA genômico. As 
etapas de amplificação em termociclador Applied Biosystem, modelo Veriti, envolveram desnaturação 
a 94 °C, por 5 min, seguida de 35 ciclos de 94 °C, por 45 s, anelamento de 52 ºC, por 45 s, e 72 °C, por 
90 s, com extensão final de 72 °C, por 7 minutos.

Figura 1 – Localização dos pontos de coletas, indicando as duas populações de P. peroba no sul do 
estado do Espírito Santo. A: PEAMA. B: FLONA de Pacotuba. 

Fonte: Autores, 2021.

Os produtos de amplificação foram separados por eletroforese em gel de agarose a 2%, em 
voltagem de 100 V por aproximadamente 5 horas. A corridas eletroforéticas foram realizadas em TBE 
1X (Tris - Ácido bórico - EDTA). O tamanho dos fragmentos amplificados foi estimado com marcador 
de peso molecular (Ladder) de 100 pares de base. Após a eletroforese, os géis foram corados em solução 
de brometo de etídio (0,50 μg/mL) e fotografados sob luz UV em fotodocumentador (ChemiDoc MP 
Imaging System – Bio Rad). Os iniciadores ISSR foram então comparados e avaliados quanto ao perfil 
de amplificação, visando detectar primers que conduzem as marcas mais nítidas e polimórficas.

A partir da análise, uma matriz binária foi elaborada considerando presença (1) e ausência (0) 
dos fragmentos amplificados. Por meio da matriz, foi possível realizar uma análise descritiva envolven-
do o número total de bandas (NTB), número de bandas polimórficas (NBP), porcentagem de bandas 
polimórficas (PBP) por primer e a faixa de variação de tamanho dos locos em pares de bases (TPB). Foi 
possível identificar quais primers apresentaram os melhores perfis de amplificação através da porcenta-
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gem de bandas polimórficas (PBP).

O conteúdo de informação polimórfica (PIC) também foi calculado para discriminar o poder 
do marcador em detectar polimorfismos entre os indivíduos, conforme proposto por Roldan-Ruiz et al. 
(2000), tendo como indicadores a ausência e a presença de bandas:

PICi = 2ƒi (1 – ƒi) (1)

Em que: 

PICi = O conteúdo de informação polimórfica do marcador i;

ƒi = A frequência dos fragmentos presentes na amostra;

1 – ƒi = A frequência dos fragmentos ausentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 43 primers ISSR utilizados nos testes, apenas 10 foram selecionados por apresentarem 

fragmentos visíveis, número considerável de locos e boa definição dos fragmentos amplificados (Figura 
2), gerando um total de 112 fragmentos, sendo 101 polimórficos, proporcionando 89,5% de polimorfis-
mo. A quantidade de bandas por primer variou de 5 a 15 bandas com média de 11,4.

Figura 2 – Fragmentos resultantes da amplificação dos 4 indivíduos de P. peroba em gel de agarose 
2% com a utilização do primer UBC 807. M = Marcador, Ladder 100 pb.
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Todos os primers apresentaram alto polimorfismo, indicando diversidade genética elevada 
nos indivíduos estudados nas populações. O iniciador UBC 815 foi o que revelou o maior número de 
bandas polimórficas (100%), enquanto o UBC 811 foi o menos informativo apresentando apenas 77,7% 
de polimorfismo (Tabela 1). 

O valor do conteúdo de informação polimórfica (PIC) variou entre 0,25 (UBC 812) e 0,36 
(UBC 811; UBC 836 e UBC 868), menores valores e maiores valores de PIC, respectivamente.

Tabela 1 – Análise descritiva dos primers selecionados para P. peroba.

Primer NTB NBP PBP (%) TPB (máx-min.) PIC
UBC 807

UBC 810

UBC 811

UBC 812

UBC 815

UBC 827

UBC 836

UBC 845

UBC 868

UBC 880

14

5

9

13

8

12

14

15

12

10

13

4

7

12

8

11

12

14

11

9

92,8

80

77,7

92,3

100

91,6

85,7

93,3

91,6

90

980-200

2080-400

2080-400

2080-310

1600-550

2080-480

1200-320

2080-320

1080-480

1700-300

0,31

0,34

0,36

0,27

0,25

0,31

0,36

0,30

0,36

0,28
Total 112 101 89,5 - -

Legenda: Número total de bandas (NTB), número de bandas polimórficas (NBP), porcentagem de 
bandas polimórficas (PBP) por primer, faixa de variação de tamanho dos locos em pares de bases 
(TPB) e conteúdo da informação de polimorfismo (PIC).

O polimorfismo refere-se à quantidade total de variações genéticas observadas, de forma in-
trapopulacional e interpopulacional. Dessa forma, a diversidade genética pode ser visualizada por meio 
do polimorfismo, de um ou mais fragmentos de DNA (RAMALHO et al., 2012).  

Segundo Wolfe (2005), o número de primers mais utilizado em estudos com o marcador ISSR 
é entre 3 a 10. No presente estudo, a quantidade de fragmentos amplificados e as informações geradas, 
indicam que a utilização dos 10 primers (89,5% de polimorfismo), são suficientes para estudos de diver-
sidade genética de P. peroba. Resultados semelhantes foram encontrados em outros estudos, como no 
estudo de Souza (2017), em fragmentos florestais no Sul do Espírito Santo acerca da diversidade gené-
tica de Plathymenia reticulata Benth. (vinhático), foram selecionados 10 primers, com 156 fragmentos 
amplificados, sendo 101 polimórficos (74% de polimorfismo). 

Os valores de PIC representam a capacidade de um marcador detectar a variabilidade entre os 
indivíduos nas populações, valores maiores são mais adequados na detecção de variabilidade do que va-
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lores menores (PRECZENHAK, 2013, p. 21). Neste estudo, os primers utilizados apresentaram valores 
de PIC variando de 0,25 a 0,36. Marcadores que apresentam o PIC elevado são eficientes para estudos de 
variabilidade genética, indicando a existência de uma variabilidade entre os indivíduos e contribuindo 
para a diferenciação dos genótipos (PRECZENHAK, 2013, p. 21). 

Em estudos de diversidade genética, a seleção de primers é uma etapa fundamental, visto que 
é possível detectar e impedir que primers que tenham um baixo nível de polimorfismo e com má quali-
dade de amplificação sejam utilizados (SILVA et al, 2015). Ademais, a partir da seleção dos primers, é 
possível obter informações sobre os polimorfismos, sendo crucial para a manutenção da variabilidade 
genética das espécies vegetais e permitir traçar estratégias de conservação frente a um contexto de frag-
mentação florestal cada vez mais frequente (YEEH; KANG; CHUNG, 1996; CRUZ et al., 2011).

4. CONCLUSÃO 
A partir da seleção de primers, os 10 primers geraram produtos de amplificação satisfatórios 

para quantificar a diversidade genética existente em indivíduos de P. peroba. Estudos de diversidade 
genética são importantes na medida que, permitem conhecer o real estado de conservação das espécies. 
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Resumo: Mensurar e estimar atributos florestais são imprescindíveis para auxiliar as deliberações no âmbito flo-
restal. Contudo, a mensuração de determinadas variáveis, tal como, a altura, tornam as atividades de manejo flores-
tal demoradas e custosas. Dessa forma, objetivou-se verificar o desempenho das redes neurais artificiais (RNA) ao 
estimar a altura total (ht) de indivíduos de povoamentos de Tectona grandis na Amazônia Oriental. Mensurou-se ht 
e o diâmetro à 1,30 metros do solo (dap), por meio de medições de parcelas permanentes. A partir dessas informa-
ções, as RNAs do tipo Perceptron Multicamadas (MLP) foram compostas pela idade, pelo dap das árvores e, ou, 
pelo diâmetro médio quadrático (dg) das parcelas para estimar a altura total. A verificação da precisão das redes e 
seleção da mais precisa, baseou-se no erro padrão residual da estimativa, no coeficiente de correlação e na análise 
gráfica dos resíduos. Com intuito de validar a RNA selecionada, calculou-se a diferença agregada. Evidencia-se 
que a idade, o dap e o dg explicaram o comportamento da altura dos indivíduos estudados. As RNAs treinadas 
expuseram boa dispersão residual, distribuição aproximadamente normal dos erros e ligeira tendência em supe-
restimar a variável de interesse. As alturas estimadas pela RNA selecionada não diferiram das alturas observadas. 
Portanto, baseado nos indicadores estatísticos, contata-se que as RNAs, em especial as que abrangem dg, são 
eficientes para estimar a altura de indivíduos de Tectona grandis. 

Palavras-chave: Teca, modelagem, manejo florestal, plantios clonais, Amazônia Oriental.

USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO ESTIMATE THE TOTAL HEIGHT 
OF TECTONA GRANDIS LIIN F.

Abstract: Measuring and estimating forest attributes are essential to support deliberations in the forest area. How-
ever, measuring certain variables, such as height, makes forest management activities time-consuming and costly. 
Thus, the objective was to verify the performance of artificial neural networks (ANN) when estimating the total 
height (ht) of individuals from stands of Tectona grandis in Eastern Amazon. The total height and diameter were 
measured at 1.30 meters (dbh) from the ground, through measurements of permanent plots. From this information, 
the ANNs of the MLP type were composed by the age, the dbh of the trees and/or the mean square diameter (dg) 
of the plots to estimate the total height. The verification of the accuracy of the ANN and the selection of the most 
accurate one, was based on the residual standard error of the estimate, on the correlation coefficient and on the 
graphic analysis of the residue. To validate the selected ANN, the aggregated difference, and was calculated. It is 
evident that age, dbh and dg explained the height behavior of the individuals studied. The trained ANNs showed 
good residual dispersion, approximately normal distribution of errors and a slight tendency to overestimate the 
variable of interest. The heights estimated by the selected ANN did not differ from the observed heights. Therefore, 
based on statistical indicators, it is found that ANNs, especially those that include dg, are efficient to estimate the 
height of individuals of Tectona grandis.

Keywords: Teak, modelling, forest management, clonal plantations, Eastern Amazon.
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1. INTRODUÇÃO
A Tectona grandis, popularmente conhecida como teca, é uma espécie arbórea advinda da Ín-

dia, do Mianmar, da Tailândia e do Laos e naturalizada na Indonésia e em Java. Trata-se de uma árvore 
pioneira, caracterizada por atingir grandes alturas e ter copas circulares (KRISHNAPILLAY, 2000). A 
madeira desta espécie é caracterizada por possuir atributos estéticos desejáveis, alta resistência às in-
tempéries e aos ataques de xilófagos, além da elevada trabalhabilidade (IPT, 2019). Em virtude de suas 
propriedades, é comumente utilizada em construções civis e na produção de móveis de luxo (PANDEY 
e BROWN, 2000). A espécie possui participação em um grupo seleto de espécies empregadas para 
confecção de produtos luxuosos, com boa produtividade em plantações (KOLLERT e KLEINE, 2017).

A produção desta espécie centraliza-se no Mianmar, na Índia e na Indonésia. Não obstante, 
caracteriza-se a produção de Tectona grandis nos países sul-americanos, amplificada após a proibição de 
exploração de florestas nativas em Mianmar, relevante mundialmente (KOLLERT e WALOTEK, 2015). 
A Amarica Latina, em contrapartida, detém um progresso constante neste ramo, com uma ascensão 
expressiva em 2010 (KOLLERT e WALOTEK, 2015). No Brasil, existem, atualmente, 93.957 hectares 
implementados para o plantio desta espécie, o que equivale cerca de 1% dos plantios florestais do Brasil 
(IBÁ, 2019).

Para otimizar a produção e, consequentemente, suprir as demandas dessa espécie, faz-se ne-
cessário mensurar e estimar os estoques florestais, pois, tem-se fundamentos para deliberação no âmbito 
florestal. No entanto, a mensuração de determinadas variáveis torna as atividades de manejo florestal 
demoradas e custosas. 

Posto isso, tem-se utilizado redes neurais artificiais para estimar variáveis de interesse, tal 
como, a altura total (BINOTI et al., 2013; MARTINS et al., 2016; CAMPOS et al., 2016; BARREIROS 
et al., 2019; BUENO et al., 2020; COSTA-FILHO et al., 2020). As redes são modelos computacionais 
elaborados a partir da observação dos sistemas nervosos dos seres vivos (HAYKIN, 2001; MAEDA et 
al., 2009; SILVA et al., 2010; BRAGA et al., 2014; NADIKATTU, 2017; TOSUN; DINCER, 2017; 
GUPTA; RAZA, 2019). Encontra-se facilmente na literatura pesquisas que verificam a precisão das 
RNAs para estimar a altura de espécies comuns, tais como, do gênero Pinus e Eucalyptus. Contudo, no-
ta-se escassez de estudos neste âmbito sobre outras espécies, tal como a T. grandis (VENDRUSCOLO 
et al., 2017).

Isto posto, objetivou-se com este estudo verificar a precisão de rede neurais artificiais na esti-
mação da altura de árvores de Tectona grandis, na Amazônia Oriental.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido em povoamentos clonais de T. grandis na Fazenda São Luiz, perten-

cente à empresa Tietê Agrícola Ltda, localizada no município de Capitão Poço, Pará (Figura 1).
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Figura 1 – Localização da área de estudo situada na Amazônia oriental, Brasil.

O plantio está distribuído em 26 talhões, o qual totaliza 883 hectares. Os talhões se diferem 
em idade (4, 5, 6, 7 e 9 anos), bem como, em espaçamento (3,5 x 3,5 m, 3,75 x 3,75 m, 4 x 4 m). Os 
povoamentos foram submetidos a desbaste, de modo sistemático e, ou, seletivo, ao quinto e nono ano 
do plantio. 

Para monitoramento do povoamento, usou-se processo de amostragem sistemático, o qual 
disponha de grades de 320 x 320 metros em toda área plantada. A mensuração das variáveis foi feita em 
882 árvores distribuídas em 80 parcelas fixas circulares de 500 m². Nessas parcelas, anotou-se a idade do 
plantio e mediu-se por meio do hipsômetro Vertex e fita diamétrica, respectivamente, a altura total (ht) 
e o diâmetro à 1,30 metros do solo (dap) das 882 árvores citadas, posteriormente calculou-se o diâmetro 
médio quadrático (dg) por parcela. Aproximadamente 60% da área plantada já havia sofrido intervenção 
com desbaste no momento da coleta de dados. 

No que tange ao processamento dos dados, calculou a correlação de Pearson para avaliar o 
grau de associação entre a variável de resposta e as variáveis preditoras (dap, dg e idade). Dessa forma, 
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foi possível verificar a relevância das variáveis para compor as RNAs e, consequentemente, explicar o 
comportamento da altura dos indivíduos estudados. Para verificar a dependência entre os regressores, 
calculou-se ainda o fator de inflação da variância (VIF) por intermédio do software Action Stat. 

Por fim, usou-se o software Statistica 13.5 para treinar as RNAs, onde aplicou-se 70% da base 
de dados mencionada. Nesta etapa utilizou-se algoritmo Quasi-Newton e fez-se a otimização do número 
total de ciclos ou erro quadrático médio por meio do Intelligence Prover Solver (IPS). Treinou-se redes 
do tipo Perceptron Multicamadas (MLP), onde a camada de entrada foi constituída por dap, idade e dg 
ou dap e idade. Os neurônios da camada intermediária variaram entre três e dez. 

Para seleção da rede neural artificial mais precisa, usou-se o erro padrão da estimativa abso-
luto e percentual (Syx e Syx %), o coeficiente de correlação de pearson (r), a análise gráfica dos resíduos, 
dos valores observados e preditos e distribuição do erro. Para validação da melhor rede, calculou-se a 
diferença agregada e a análise de variância (ANOVA), com a probabilidade de 95% e delineamento 
inteiramente casualizado (DIC).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A dispersão dos dados de altura total apresentou variância, de 4,08 (m)² e o desvio-padrão de 

2.02 m, com coeficiente de variação (CV%) de 13,32%. A variável dap apresentou variância e desvio-
-padrão maior quando comparada às outras variáveis, sendo elas, respectivamente, 16,19 (cm)² e 4,02 
m. O diâmetro médio quadrático expressou variância de 13,45 (cm)², desvio-padrão de 3,67 cm e coefi-
ciente de variação 17,34% em torno da média, neste caso, de 21,16 cm.

A altura total e a o dap, dg e idade apresentaram correlação, respectivamente, de 0,81, 0,79 e 
0,63. De acordo com Hinkle et al. (2003), esse grau de associação é positivo e moderado a alto. Isto é, a 
partir dessa correlação, nota-se que dap, dg e idade são capazes de explicar o comportamento da altura 
dos indivíduos estudados.

No que se refere a análise de multicolinearidade entre as variáveis independentes, afirma-se 
que o dap, dg e idade apresentaram VIF, respectivamente, de 5,63, 7,85, 3,31. Estes resultados mostram 
que as variáveis preditoras estudadas podem empregar conjuntamente as RNAs, sem que haja sobrepo-
sição da explicação da variável dependente, dessa forma, não haverá acréscimo de erros ao realizar a 
predição da altura. 

As configurações das RNAs e os seus respectivos indicadores de ajuste e precisão são apresen-
tados na tabela 1. Observou-se pequena variação nos critérios estatísticos entre as redes treinadas. No 
entanto, evidencia-se a maior precisão das RNAs que incluem, além do dap e idade, o diâmetro quadrá-
tico médio em sua camada de entrada. Essas redes, apresentaram erro padrões da estimativa inferiores e 
coeficiente de correlação (r) superiores às redes que não englobam a variável mencionada. Dentre elas, 
destaca-se, dados os critérios estatísticos estabelecidos, a MLP 7-10-1 (9), a qual dispôs das funções de 
ativação tangencial e exponencial nas camadas de intermediária e de saída.
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Tabela 1 – Medidas de precisão das redes neurais artificiais treinadas para os dados dos povoamen-
tos clonais T. grandis na Amazônia Oriental, Brasil.

Nº Tipo/Arquitetura Camada de entrada r Syx Syx% F calculado*
1 MLP 6-9-1 dap e i 0,84 1,08 7,16 0,003
2 MLP 6-7-1 0,87 1,00 6,63 0,015
3 MLP 6-3-1 0,86 1,03 6,85 0,028
4 MLP 6-8-1 0,86 1,02 6,74 0,029
5 MLP 6-7-1 0,86 1,01 6,71 0,011
6 MLP 7-4-1 dap, dg e i 0,87 1,00 6,63 0,024
7 MLP 7-4-1 0,89 0,93 6,16 0,156
8 MLP 7-4-1 0,89 0,94 6,23 0,114
9 MLP 7-10-1 0,90 0,88 5,81 0,258
10 MLP 7-8-1 0,90 0,88 5,82 0,234

Legenda: dap = diâmetro na 1,30 m do solo (cm); dg = diâmetro médio quadrático; i = idade; r = coefi-
ciente de correlação; Syx = erro padrão da estimativa em metros; Syx%= erro padrão da estimativa per-
centual; F calculado ao nível de significância de 5%, comparado ao F tabelado de 3,85.

Ao avaliar graficamente as RNAs, torna-se novamente notório a superioridade da rede MLP 

7-10-1 (9) (Figura 2). Pois, essa rede apresentou erros entre + 30%, sendo que esses disponham de distri-

buição normal aparente e concentraram-se entre 0 + 10%. No entanto, fundamentado na distribuição dos 

erros da estimativa percentuais, aponta-se uma pequena tendência em superestimar a altura das árvores. 

Baseado no resultado da diferença agregada, isto é, -0,98, obtido pela rede supracitada, essa tendência 

fica novamente explícita. Estudos na literatura apresentaram resultados similares a esse, Binoti et al. 

(2013) encontraram pequena ou nenhuma tendência das RNAs em superestimar altura de árvores de 

eucalipto.

Figura 2 – Representação gráfica da correlação entre alturas observadas e preditas (1º), distribuição 
dos erros de estimativa (2º) e histograma da frequência de erro relativo gerado pela rede neural 
artificial MLP 7-10-1 (9) (3º), ajustada aos dados dos povoamentos clonais T. grandis na Amazônia 
oriental, Brasil. 
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Ainda que as RNAs treinadas tenham apresentado pequenas distinções entre os critérios es-
tatísticos, evidencia-se que essas não resultam em valores estimados e observados diferentes de modo 
significativo. Isto é, baseado na inferioridade do valor de F calculado das redes quando comparado ao 
F tabelado, obtido por meio da análise de variância (Tabela 1). Portanto, as classificadas como precisas 
para estimar a altura de T. grandis. Alguns estudos disponíveis na literatura apontam a eficiência desse 
método para estimar a altura de árvores de outras espécies, tais como, Campos et al. (2017), Vendruscolo 
et al. (2017) e Vendruscolo et al. (2016). 

4. CONCLUSÃO
Conclui-se que as variáveis independentes, dap, dg e idade, são capazes de explicar o compor-

tamento da altura de árvores de Tecnona grandis e podem ser utilizadas conjuntamente em métodos de 
predição dessa variável. Afirma-se que as redes neurais artificiais treinadas resultaram alturas estimadas 
indiferentes significamente de alturas observadas, ou seja, são precisas para estimar a altura dos indi-
víduos de T. grandis. Contudo, destaca-se que as RNAs que englobam o dg apresentam superioridade 
estatística. 
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Resumo: A falta de planejamento durante as atividades de combate a incêndios florestais pode gerar gastos incon-
sistentes e tornar as estratégias pouco eficientes. Desta forma, com o presente estudo objetivou-se a elaboração 
de um mapa de risco de ocorrência de incêndios florestais para o Parque Nacional Serra da Capivara. Para tal, foi 
aplicada a lógica Fuzzy no arquivo de uso e ocupação da terra disponibilizado pela plataforma MapBiomas para o 
ano de 2019. A função de pertinência aplicada para este fim foi a gaussiana, com a classe de pastagem sendo con-
siderada a de risco mais alto dentre as coberturas do solo existentes na área. O processo de validação foi realizado 
através do cruzamento das áreas queimadas entre os anos de 2013 e 2019 e as classes de risco de ocorrência de 
incêndios. Por fim foi realizada uma análise sobre a localização dos sítios arqueológicos presentes no Parque e um 
confronto com as classes de risco. Os resultados mostraram que 77,32% da área queimada no período analisado se 
encontram nas classes de risco moderado, alto e muito alto. Assim, conclui-se que a Serra da Capivara e sua zona 
de amortecimento se encontram principalmente na classe de risco moderado. No entorno do Parque é possível en-
contrar as classes alto e muito alto em maior concentração e parte dos sítios arqueológicos se encontram em locais 
classificados como risco moderado, alto e muito alto.

Palavras-chave: Uso e Ocupação da Terra; SIG; Lógica Fuzzy.

FOREST FIRE RISK ZONING FOR THE SERRA DA CAPIVARA NATIONAL PARK 
AND ITS BUFFER ZONE

Abstract: The lack of planning during forest firefighting activities can generate inconsistent spending and make 
strategies inefficient. Thus, this study aimed to prepare a risk map for the occurrence of forest fires for the Serra 
da Capivara National Park. To this end, Fuzzy logic was applied to the land use and occupation file provided by 
the MapBiomas platform for the year 2019. The membership function applied for this purpose was the Gaussian 
one, with the pasture class being considered the highest risk among the existing ground covers in the area. The 
validation process was carried out by crossing the burned areas between the years 2013 and 2019 and the fire risk 
classes. Finally, an analysis was carried out on the location of the archaeological sites present in the Park and a 
confrontation with the risk classes. The results showed that 77.32% of the burned area in the analyzed period is 
in the moderate, high and very high classes. Thus, it is concluded that the Serra da Capivara and its buffer zone 
are found mainly in the moderate risk class. In the surroundings of the Park it is possible to find the high and very 
high classes in greater concentration and a good part of the archaeological sites are found in places classified as 
moderate, high and very high risk.

Keywords: Land Use and Occupation; GIS; Fuzzy Logic.
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1. INTRODUÇÃO

Em 2020 foi registrada uma perda de cerca de 31 milhões de hectares de área por incêndios 

florestais (IF) no Brasil, dos quais 3 milhões ocorreram no bioma Caatinga (INPE, 2021a). Dentre os 

estados que compõem o bioma Caatinga que mais sofreram com os IF, destaca-se o Piauí, que em 2019 

registrou mais de 1,30 milhões de hectares queimados, sendo 93,29% de áreas naturais (MAPBIO-

MAS, 2021). Uma importante área natural do estado do Piauí é o Parque Nacional da Serra da Capivara 

(PNSC) que ocupa cerca de 100 mil hectares da área do estado. Em pesquisas realizadas pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, foi estimado que o PNSC abriga cerca de 615 espé-

cies de plantas, 57 espécies de mamíferos, 175 espécies de aves, 15 espécies de anfíbios e 39 de répteis 

(ICMBIO, 2019). Além da importância da biodiversidade, no interior do PNSC encontra a maior con-

centração de sítios arqueológicos das Américas, as pinturas e gravuras rupestres datam de até 60.000 AP 

(Antes do Presente) (ICMBIO, 2019). 

No entanto, apesar da significativa importância das áreas naturais para a biodiversidade, os 

incêndios florestais têm ameaçado constantemente esses ambientes, sendo considerado o principal res-

ponsável pela destruição de Unidades de Conservação no Brasil (RAMALHO et al., 2021a). Segundo 

Rodriguez et al. (2013), para se realizar um bom plano de prevenção aos IF é preciso conhecer todas as 

informações sobre o perfil dos incêndios que ocorrem na área, sendo que a desinformação pode resultar 

em gastos acima do potencial de dano ou gastos muito baixos, colocando em risco as florestas. Desta 

forma, Ramalho et al. (2021) apontaram que o uso de metodologias presentes no universo das geotecno-

logias, como a lógica Fuzzy é indicado para modelar e prever os riscos de incêndios florestais. 

A lógica Fuzzy permite atribuir um conjunto de valores para cada variável e analisar a influ-

ência da combinação dos fatores estudados, dessa forma verificando quais variáveis mais contribuíram 

para o risco de incêndios (SILVA; PONTES, 2011). A modelagem Fuzzy converte uma variável qua-

litativa em quantitativa, a transformação permite que análise seja mais criteriosa, tornando-a menos 

subjetiva (RAMALHO, 2021b). Ou seja, o elemento não fica restrito a pertencer ou não ao conjunto, 

podendo pertencer parcialmente (MORAES,2008; SILVA; PONTES, 2011). Quando a variável adota o 

valor 1 significa que ela definitivamente é influente para o modelo, quando o valor se aproxima de zero 

a variável não é representativa (SILVA; PONTES, 2011). Desta forma, A principal hipótese do presente 

estudo é que a lógica Fuzzy é eficaz para localizar áreas com maior risco de ocorrência de incêndios na 

região do Parque e sua zona de amortecimento. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS

O Parque faz parte do Bioma Caatinga e possui área de mais de 100.764,19 hectares, dividido 

entre os municípios de João Costa, Coronel José Dias, São Raimundo Nonato e Brejo do Piauí (ICM-

BIO, 2019). A precipitação média no Parque Nacional da Serra da Capivara é de 687,80 mm, sendo 

março o mês com maior precipitação, com 139,50 mm, a temperatura média varia de 22°C a 26°C (LE-

MOS; RODAL,2001).

O local de estudo compreende toda extensão do Parque Nacional Serra da Capivara e sua 

zona de amortecimento, localizado no estado do Piauí, localizado entre as coordenadas 8°59’50”S; 

42°40’20”O e 8°21’26”S; 42°43’25”O (Figura 1).

Figura 1 – Mapa de localização do local de estudo.

O zoneamento de risco de ocorrência de incêndios florestais (RIF) foi elaborado através do 

software ArcGis®, seguindo as seguintes etapas: Organização da base de dados; atualização da tabela 

de atributos de uso e ocupação da terra; aplicação da lógica Fuzzy; reclassificação das classes de risco; 

e validação do modelo. 

 Os dados de Uso e Ocupação da Terra (UOT) foram adquiridos na plataforma MapBiomas, 

utilizando a coleção 5 do bioma Caatinga, que possui resolução especial de 30 metros e resolução tem-

poral anual (MAPBIOMAS, 2021). As classes de UOT encontradas foram: Áreas não vegetadas, forma-
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ção campestre, formação florestal, formação savânica, infraestrutura urbana, mosaico de agricultura e 
pastagem, outras lavouras temporárias, pastagem e rios e lagos.

O mapa de risco de incêndios florestais do Parque Nacional da Serra da Capivara foi desenvol-
vido usando a lógica Fuzzy. No conjunto Fuzzy as funções de pertinência não adotam valores de 0 ou 1, 
mas se estendem para todos os valores de conjuntos entre 0 e 1, assim as respostas podem ser parcial-
mente verdadeiras e parcialmente falsas (SILVA; PONTES, 2011). Para cada variável usada o risco foi 
chamado de “muito alto” quando o valor na lógica Fuzzy se aproximou de 1 e “muito baixo” quando o 
valor se aproximou de 0 (RAMALHO et al., 2021b).

O Uso e Ocupação da Terra foi avaliado por meio da função de pertinência Fuzzy Gaussian. 
Essa função é caracterizada como uma distribuição normal entorno de um ponto médio, que assume o 
maior valor de risco (RAMALHO et al., 2021a). A classe de maior risco adotada foi pastagem e o valor 
de propagação da curva foi de 0,10. Na Tabela 1 é possível analisar a classificação do UOT quanto ao 
risco de incêndios.

Tabela 1 – Classes de risco de ocorrência de incêndios florestais (RIF) com base no Uso e Ocupação 
da Terra.

UOT Valor RIF
Áreas não vegetadas 1 Muito baixo
Lavouras temporárias 2 Baixo
Formação florestal 3 Moderado
Mosaico agricultura e pastagem 4 Alto
Pastagem 5* Muito alto
Formação Campestre 6 Alto
Savana 7 Moderado
Áreas urbanas 8 Baixo
Rios e lagos 9 Muito baixo

Nota: *Ponto médio da curva de Gauss, ou seja, a classe com maior risco de ocorrência de incêndios.
Fonte: Camelo, Sanches e Nakagomi (2020), Marchesan et al. (2020), Ribeiro et al. (2008) e Soares Neto 
et al. (2016).

Após a reclassificação das classes de risco de ocorrência de incêndios florestais foi feita a va-
lidação do modelo. A validação ocorreu por meio de comparações entre a área queimada no período de 
2013 a 2019 e a classe de risco presente no local onde ocorreu o incêndio. As imagens de satélite foram 
adquiridas no banco de dados do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE,2021b), resolução de 30 metros. 
A análise das áreas queimadas ocorreu por meio da interseção das imagens, foi usada a ferramenta “in-
tersect” do software ArcGis®, versão 10.3. A verificação da ocorrência de incêndios se deu pelo satélite 
de referência AQUA tarde (INPE, 2021a).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 consiste em um mapa da distribuição do uso e ocupação da terra na Serra da Ca-
pivara e sua zona de amortecimento, por meio dele é possível verificar como os diferentes usos da terra 
são organizados no espaço e identificar as principais atividades realizadas na área.

Figura 2 – Classes de uso e ocupação do solo na Serra da Capivara.

A classe encontrada com maior distribuição espacial foi a formação savânica, com 93,3880% 
do território, seguida pela classe de mosaico de agricultura e pastagem, com 3,4964% do território ocu-
pado. A pastagem ocupou uma área de 1,6060%, sendo a terceira classe mais representativa no local 
de estudo. A classe com menor distribuição espacial registrada foi a formação campestre, com apenas 
0,0001% do território, seguido áreas não vegetadas (0,0201% do território) e por infraestrutura urbana 
(0,0267% da área). Formações florestais ocupam 1,2978% do território. A área de Outras lavouras tem-
porárias foi de 0,1218%. A área superficial ocupada por rios e lagos foi de 0,0431%.
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Na Figura 3 é possível observar a influência do uso e ocupação do solo nas classes de risco 
de incêndios. A classe predominante na área é a de risco moderado, com 94,69% da superfície terrestre 
ocupada, as classes de uso da terra que se enquadram no risco moderado são a formação savânica e for-
mação florestal, que juntos ocupam 94,6858% da superfície da área.

Figura 3 – Zoneamento de Risco de ocorrência de incêndios florestais (RIF) para a Serra da Capivara 
e sua Zona de Amortecimento.

Áreas de formação florestal possuem menor probabilidade de ocorrência de incêndios flo-

restais, devido a fitofisionomia dessas áreas serem associadas a constante presença de umidade, mas o 

mesmo não ocorre em áreas de savanas, onde a baixa densidade de árvores facilita a circulação de ar, 

acelerando o processo de secagem do material combustível (CAMELO; SANCHES; NAKAGOMI, 

2020). Entretanto, a grande quantidade de material combustível associado a secas pode tornar áreas de 

florestas suscetíveis a ocorrência de incêndios.



247CAPÍTULO 31 | ZONEAMENTO DE RISCO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS PARA O PARQUE NACIONAL SERRA DA 
CAPIVARA E SUA ZONA DE AMORTECIMENTO | P2C31

PARTE II - MANEJO DE RECURSOS NATURAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

A classe de risco alto ocupa 3,50% da superfície da área de estudo. Os usos do solo associados 

a essa classe são a formação campestre e o mosaico de agricultura e pastagem. As formações campestres 

são compostas por espécies herbáceas e arbustivas, que fornecem grande volume de material combustí-

vel, a baixa densidade de árvores torna a paisagem mais aberta, favorecendo a circulação de ar, a união 

desses fatores pode tornar áreas de formação campestre suscetíveis a incêndios florestais em épocas de 

estiagem (CAMELO; SANCHES; NAKAGOMI, 2020). O mosaico de agricultura e pastagem é asso-

ciado a classe de risco alto devido a forma de manejo das culturas, que geralmente está ligada ao uso do 

fogo, a forma de manejo associado com períodos de estiagem pode fazer com que as queimadas saiam 

do controle, atingindo outras áreas (RIBEIRO et al., 2008).

A classe de risco muito alto ocupa 1,60% da superfície do Parque e sua zona de amorteci-

mento, o uso da terra associado a essa classe de risco é a pastagem. Segundo Fiedler, Merlo e Medeiros 

(2006), o fogo é usado como forma de manejo para limpeza de pastagens, muitas vezes sem o cuidado 

necessário. Fiedler, Merlo e Medeiros (2006) ainda concluem que a maior parte dos incêndios ocorridos 

no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foram originados em áreas de pastagens.

Áreas urbanas e lavouras temporárias compõe a classe de risco baixo, essa classe ocupa 0,15% 

da superfície da área de estudo. Devido à falta de vegetação, incêndios florestais não vão ocorrer em 

áreas urbanas, mas o constante uso antrópico pode ser um fator de ignição (RIBEIRO et al., 2008). O 

alto teor de umidade de plantas jovens e as irrigações constantes fazem com que o risco de ocorrência 

de incêndio das lavouras temporárias seja classificado como baixo.

As classes área não vegetada e rios e lagos compõem o grau de risco muito baixo, que ocupa 

0,06% do território estudado. Áreas não vegetadas possuem pouco ou nenhum material combustível, 

dessa forma incêndios nesses locais são poucos prováveis. Os materiais combustíveis presentes em 

rios e lagos possuem teor de umidade muito elevado. Segundo Juvanhol (2014), a classe de rios e lagos 

apresenta menor risco natural de incêndios, porque corpos d’água são barreiras naturais contra o avanço 

do fogo.

Na Figura 3 é possível observar a distribuição dos sítios arqueológicos na área de estudo, fica 

evidente que a maioria dos sítios se encontra em locais classificados como risco moderado alto e muito 

alto. Fernandes (2004), Bragança, Zambujo e Lourenço (2019) e Lage, Borges e Rocha (2005) afirmam 

que os incêndios podem danificar as pinturas rupestres, seja dano causado por fatores ligados a tempe-

ratura ou pela fuligem gerada.

Por meio da Figura 4 podemos verificar que 77,32% da área queimada no período entre 2013 

e 2019 se encontra nas classes moderado, alto e muito alto.
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Figura 4 – Relação entre a área queimada e a classe de risco de incêndios florestais.

4. CONCLUSÃO
Analisando o uso e ocupação da terra pode-se afirmar que a Serra da Capivara e sua zona de 

amortecimento se encontram principalmente na classe de risco moderado, isso se deve à principal forma 
de vegetação ser as formações savânicas. No entorno do Parque é possível encontrar as classes alto e 
muito alto em maior concentração. Nessas áreas é indicado o monitoramento e que as técnicas de pre-
venção de incêndios florestais sejam aplicadas com maior frequência. 
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 Não é por acaso que o Brasil é referência mundial na produção de bioprodutos de base 
florestal pautada em inovação e responsabilidade socioeconômico e ambiental. Anualmente 
cresce o número de investimentos em pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas do setor, 
fazendo com que os produtos advindos de florestas manejadas estejam no nosso dia a dia. São 
estudos que apostam em novos itens para amplas possibilidades de aplicações, indo desde o 
guardanapo presente em nossas mesas durante as refeições até produtos fármacos utilizados na 
prevenção e tratamento de doenças. Dessa forma, o setor florestal continua se consolidando e 
buscando formas de gerar mais valor agregado a partir do desenvolvimento de soluções reno-
váveis à múltiplas lacunas existentes na Ciência e Tecnologia, visando não só o avanço da área 
como o subsídio a outros setores.

 É importante também destacar acerca da construção de economia de baixo carbono, 
cujas pesquisas possibilitam reduzir consideravelmente as emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), ampliar a produção e o consumo de energias limpas e atingir ganhos de produtividade. 
Na prática, isso significa conservar a biodiversidade, maximizar a eficiência energética dos 
processos produtivos, investir em ciclos de produção cada vez mais limpos e diversificar o uso 
econômico das florestas para aumentar os benefícios sociais gerados. Isso tudo só é possível 
através de estudos que consideram os produtos florestais como a base do desenvolvimento do 
país.

 Neste contexto, a divulgação dos 36 capítulos deste E-book se insere com o objetivo 
principal de fomentar e difundir o conhecimento acerca de espécies florestais em relação às suas 
propriedades madeireiras e não madeireiras, que permitem múltiplos usos. Os trabalhos aqui 
apresentados englobam, entre outros temas centrais, o uso da biomassa como fonte energética; 
o reaproveitamento de resíduos lignocelulósicos; estudos de tratamentos térmicos; inovação 
tecnológica e importância socioeconômica dos produtos não-madeireiros; biodeterioração da 
madeira; influência das condições edafoclimáticas na qualidade da madeira e a caracterização 
das propriedades de materiais lignocelulósicos e seus derivados.

 Logo, toda a comunidade de interesse, formada por entusiastas, estudantes, cientistas e 
profissionais poderão utilizar esse documento como base de informações e metodologias apli-
cadas na investigação dos produtos florestais. Esperamos também que os resultados aqui inse-
ridos possam ser úteis e aplicados a fim de contribuir com processo evolutivo e nas tomadas de 
decisão no setor florestal.
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Capítulo 33

ADIÇÃO DE FINOS DE CARVÃO VEGETAL 
COMO MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE 

BIOCOMPÓSITOS
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Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar a influência da adição em diferentes proporções de finos de car-

vão vegetal nas propriedades mecânicas e químicas de biocompósitos poliméricos. Para isso, foi utilizado a resina 

epóxi como a matriz polimérica e os finos de carvão vegetal como enchimento. As proporções de finos de carvão 

vegetal foram de 0, 10, 20 e 30% na matriz polimérica dos biocompósitos. As formulações desenvolvidas foram 

testadas por meio das propriedades químicas (FTIR) e mecânicas (resistência à flexão e módulo de elasticidade). 

Ocorreram alterações químicas com a adição de finos de carvão vegetal na estrutura polimérica. O aumento adi-

cional de finos de carvão vegetal no biocompósitos acarretou um aumento do módulo de elasticidade e redução na 

resistência à flexão. 

Palavras-chave: Materiais carbonosos; Agente de reforço; Resinas sintéticas.  

ADDITION OF VEGETABLE FINE AS RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION 
OF BIOCOMPOSITES

Abstract: This study aimed to analyze the influence of adding different proportions of charcoal fines on the me-

chanical and chemical properties of polymeric biocomposites. For this, epoxy resin was used as the polymer matrix 

and charcoal fines as filling. The proportions of charcoal fines were 0, 10, 20 and 30% in the polymeric matrix 

of the biocomposites. The developed formulations were tested using chemical (FTIR) and mechanical (flexion 

strength and modulus of elasticity) properties. Chemical changes occurred with the addition of charcoal fines in 

the polymeric structure. The additional increase in charcoal fines in the biocomposites led to an increase in the 

modulus of elasticity and a reduction in flexural strength.

Keywords: Carbonaceous materials; Fine charcoal as a reinforcing agent; Synthetic resins.
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1. INTRODUÇÃO
Está cada vez mais frequente a busca pela fabricação de materiais tecnologicamente estratégi-

cos com um amplo campo de aplicação. Dentro dessa perspectiva, a comunidade industrial e científica 
tem cada vez mais unido forças na investigação de materiais compósitos. Amplamente estudados, os 
compósitos poliméricos estão cada vez mais enraizados no mercado industrial, contudo, podem ser 
considerados um passivo ambiental, uma vez que são fabricados principalmente a partir de componen-
tes não renováveis   obtidos de produtos petrolíferos, como resinas epóxi (PUDEŁKO et al., 2021). A 
deposição inadequada desses materiais contribui significativamente para a geração de resíduos, poluição 
ambiental e emissão de gases do efeito estufa (DAS; BHATTACHARYYA; SARMAH, 2016). Diante 
disso, há a necessidade de produção de materiais inovadores, sustentáveis e renováveis que sejam uma 
alternativa à redução de impactos causados pelos materiais derivados de petróleo, contribuindo positi-
vamente para o meio ambiente.

Nesse contexto, alternativas que visam a utilização de resíduos biodegradáveis como enchi-
mento de reforço, favorecendo a produção de biocompósitos, são vistas como uma oportunidade po-
tencial (BARTOLI et al., 2020). É nessa perspectiva que os finos de carvão vegetal podem ser vistos. 
Considerado um resíduo do processo de carbonização, esses materiais não possuem uma destinação bem 
estabelecida. Esses materiais poderiam ser vistos como uma alternativa potencial para uso na reconsti-
tuição de novos produtos, uma vez que é abundante, ecológico, de baixo custo e renovável (AKALUZIA 
et al., 2021). Com uma estrutura rica em carbono, alta área superficial e natureza hidrofóbica, pode ser 
usado como um enchimento que pode até melhorar as propriedades físicas e mecânicas dos compósitos 
(PUDEŁKO et al., 2021). Além disso, o uso de finos de carvão vegetal na fabricação de compósitos 
favorece a redução da quantidade de materiais não degradáveis, podendo classificá-los como biocom-
pósitos.

É muito incipiente as referências na literatura que abordem estudos sobre as propriedades de 
compósitos de resinas epóxi com finos de carvão vegetal.  Entender quais as proporções desse material 
que possibilitam a produção de um biocompósito com características tecnológicas interessantes para 
diversos fins é essencial à sua aplicabilidade como enchimento de reforço para o biocompósito. É nesse 
contexto que o presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência da adição em diferentes propor-
ções de finos de carvão vegetal nas características mecânicas e químicas de biocompósitos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O carvão vegetal foi proveniente de madeira de Eucalytpus saligna de um plantio experimen-

tal de dez anos de idade. Amostras de biomassa foram fragmentadas em moinho de facas Wiley e pre-
viamente secas em estufa a 103 ± 2ºC. A pirólise foi realizada em um reator metálico no interior de um 
forno tipo mufla, à temperatura inicial de 30°C, taxa de aquecimento de 10°C.min-1 até atingir a tempe-
ratura final de 400°C, com tempo de residência de 120 min. Para a produção do reforço dos compósitos, 
amostras de carvão vegetal foram fragmentadas em moinho de bolas modelo MA-500 por três horas e, 
posteriormente, os finos de carvão vegetal foram peneirados em peneira de 100 mesh (0,154 mm) com 
o intuito de homogeneizar as amostras (Figura 1 A). 

No desenvolvimento dos biocompósitos foi utilizada a resina epóxi como matriz polimérica. 
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Três frações diferentes de reforço foram estudadas (0, 10, 20, 30% de finos de carvão vegetal). Os cor-
pos de prova para o ensaio de flexão são mostrados na Figura 1 B. O ensaio de flexão (Figura 1 C) foi 
realizado de acordo com a designação ASTM D-7264M-21 (ASTM, 2021).

Figura 1 – (A) Finos de carvão vegetal (B) demonstração dos corpos de prova estudados e (C) ensaio 
de flexão. 

Fonte: Os autores (2021).

Para avaliação da estrutura química dos biocompósitos, foi investigado os grupos funcionais 
da resina epóxi e dos compósitos através da técnica de espectroscopia de infravermelho com transforma-
da de Fourier (FTIR) realizada em um equipamento Bruker (modelo Tensor 27), utilizando um acessório 
de reflectância total atenuada (ATR). Os espectros foram obtidos na região espectral de 4000 a 600 cm-1, 
com resolução de 4 cm-1 e aquisição com 32 varreduras. 

2.1. Análise de dados 

Os dados foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homocedasticidade 
(Bartlett). A análise de variância foi realizada seguindo um delineamento inteiramente casualizado, com 
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quatro variáveis   de resposta relacionadas à proporção adicionada de carvão vegetal (0, 10, 20 e 30%). 
Após detecção de diferenças significativas, foi realizado o ajuste do modelo de regressão que melhor 
previu o comportamento dos dados. Todas as análises foram executadas a 95% de probabilidade. Medi-
das de dispersão do desvio padrão foram fornecidas para melhor entender o intervalo de confiança obti-
do para cada variável estudada. O software R Core Team foi utilizado para todas as análises estatísticas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A resistência a flexão para os biocompósitos foi de 119,80; 81,07; 90,9 e 81,55 MPa, para 

os biocompósitos de 0, 10, 20 e 30% de finos de carvão vegetal (Figura 2). Os compósitos fabricados 
apenas com polímero apresentaram melhor resistência à flexão. Perdas expressivas nessas propriedades 
podem estar associadas a ligação interfacial fraca que cria falhas inerentes comprometendo significati-
vamente o desempenho mecânico geral dos biocompósitos de finos de carvão vegetal/polímero (BAI et 
al., 2019; PHILLIPS; KAPPAGANTULA; TREMBLY, 2019).

Figura 2 – Resistência à flexão no módulo de ruptura e elasticidade nas diferentes proporções de 
finos de carvão vegetal. 

Fonte: Os autores (2021).

A fraca dispersão dos finos de carvão vegetal nos biocompósitos  pode atuar como ponto 
inicial de falhas, gerando locais onde microfissuras, acarretando na redução da  resistência à flexão 
(GUERMAZI et al., 2016). A análise do módulo de elasticidade indica haver um efeito positivo quando 
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aumenta a quantidade de finos de carvão vegetal, nota-se que a proporção de 30% de finos de carvão 
vegetal acarretou em maior módulo de elasticidade dos biocompósitos. Este fato sugere que a matriz 
epóxi possui e o incremento de finos de carvão vegetal melhora o módulo de elasticidade do material, a 
hipótese que se obtém um biocompósitos mais rígido, leve e de fácil aplicação, mesmo comportamento 
encontrado com fibras de curauá (MACIEL, 2017).

A Figura 3 mostra que o espectro de FTIR da resina epóxi sem a adição de finos de carvão ve-
getal possui os principais picos característicos desses materiais, tais como os picos de absorção nas regi-
ões entre 3050 e 2860 cm-1, 1600 e  1450 cm-1, 1240 e 1030 cm-1 e 970 e 860 cm-1 (MAITY et al., 2008).

Figura 3 – Espectros de FTIR da resina epóxi e compósitos com 10, 20, e 30 % de finos de carvão ve-
getal e resina epóxi.

Legenda: FCV = finos de carvão vegetal.
Fonte: Os autores (2021). 

Na região de 3050 a 2860 cm-1, o pico em 3059 cm-1 é atribuído ao estiramento simétrico e as-
simétrico da ligação C-H em compostos aromáticos. O pico em 2965 cm-1 ocorre devido ao estiramento 
assimétrico da ligação C-H dos grupos -CH3, enquanto o pico em 2920 cm-1 é resultante do estiramento 
assimétrico da ligação C-H dos grupos -CH2 e o pico em 2868 cm-1 é atribuído ao estiramento simétrico 
da ligação C-H de grupos -CH3.  No intervalo entre 1600 e 1450 cm-1, os picos em 1607, 1580, 1507 
e 1454 cm-1 correspondem ao estiramento vibracional da ligação C-C em compostos aromáticos. Os 
picos em 1609 e 1508 cm-1 são atribuídos à deformação das ligações N-H e C-C, respectivamente.  Na 
região de 1240 a 1030 cm-1, os picos localizados em 1241 cm-1 e 1181 cm-1 são referentes ao estiramento 
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assimétrico da ligação C-O em compostos aromáticos e alifáticos, respectivamente, enquanto o pico em 
1034 cm-1 corresponde ao estiramento simétrico da ligação C-O em aromáticos. 

Além dos picos presentes nas regiões citadas, ainda pode-se destacar os picos na região entre 
970 e 860 cm-1, os quais correspondem às vibrações das ligações do anel epóxi.  Os espectros de FTIR 
dos compósitos apresentaram perfis similares ao espectro da resina epóxi, indicando que não ocorreram 
modificações estruturais significativas após a adição de finos de carvão vegetal. Contudo, os picos de 
absorção localizados na região espectral entre 850 e 660 cm-1 sofreram alterações em suas intensidades 
após a incorporação do carbono na estrutura polimérica. Essa variação na magnitude de alguns picos 
pode ser causada pelo preenchimento de espaços distribuídos ao longo da matriz polimérica pelas partí-
culas sólidas de finos de carvão vegetal.  A ocupação dos interstícios pode distanciar grupos nucleofíli-
cos (-OH) da resina epóxi de grupos reagentes do agente de cura (-N=C=O) e, assim, suprimir a reação 
química de formação de ligações cruzadas na cadeia, características do processo de cura (ZHANG; 
BLACKBURN; DEHGHANI-SANIJ, 2007). Esse fenômeno pode resultar na variação de intensidade 
dos picos de absorção observados nos espectros dos compósitos (ALI et al., 2021).

4. CONCLUSÃO
A análise química constatou que os finos de carvão vegetal foram absorvidos por ligações 

química na matriz polimérica e que não houve modificações estruturais significativas. O aumento adi-
cional de finos de carvão vegetal nos biocompósitos acarretou um aumento do módulo de elasticidade 
e redução da resistência à flexão. O uso de finos de carvão vegetal como enchimento de compósitos foi 
atrativo à uma produção mais sustentável, possibilitando uma melhor destinação de resíduos de carvão 
vegetal e redução do uso de materiais não sustentáveis, como a resina epóxi. Para maior compreensão da 
influência de finos de carvão vegetal no desempenho mecânico e químico de biocompósitos é de suma 
importância a continuidade do estudo com outras variáveis, como por exemplo utilizando carvão vegetal 
obtido em diferentes temperaturas de pirólise e granulometrias. 
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Capítulo 34
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Resumo: A colagem da madeira é uma técnica que visa o melhor aproveitamento da madeira de diferentes espé-
cies, sendo um processo que contribui para a redução do consumo de madeira, e que consequentemente, garante um 
controle da exploração das florestas. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a viabilidade do uso da madeira 
de angico-vermelho para produção de peças coladas com adesivos comerciais. As peças utilizadas na colagem fo-
ram produzidas conforme dimensões especificadas em instrumento normativo. Foram utilizados para a colagem os 
adesivos ureia-formaldeído e resorcinol-formaldeído em diferentes gramaturas. As peças coladas foram prensadas 
em temperatura ambiente e redimensionadas para ensaio de resistência ao cisalhamento por tração, sendo efetuada 
após o ensaio, as análises da falha na madeira. Foram determinadas as propriedades referentes a viscosidade, o 
pH e o teor de sólidos dos adesivos e o teor de extrativos da madeira. De acordo os resultados, verificou-se que a 
interação madeira e adesivo não foi satisfatória, sendo os valores obtidos inferiores ao valor mínimo de 60% da 
resistência ao cisalhamento da madeira sólida que é de 10,51 MPa nesse estudo, gerando juntas de baixa qualidade. 
A maior porcentagem obtida para a falha na madeira foi de 56%, estando o valor abaixo do 60% estabelecido por 
instrumento normativo.  Por meio dos resultados desse trabalho, é possível concluir que há uma certa dificuldade 
em inserir madeiras de angico-vermelho na indústria de peças coladas, uma vez que, as características intrínsecas 
a madeira a aos adesivos utilizados dificultaram a adesão satisfatória das juntas coladas.
Palavras-chave: Espécie nativa; Resistência ao cisalhamento; Adesão.

ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF USE RED-ANGICO WOOD FOR THE 
PRODUCTION OF GLUED JOINTS WITH COMMERCIAL ADHESIVES

Abstract: Bonding wood is a technique that aims to make better use of wood from different species, being a 
process that contributes to the reduction of wood consumption, and which, consequently, ensures control of the 
exploitation of forests. This study aimed to evaluate the feasibility of using red-angico wood for the production of 
pieces glued with commercial adhesives. The pieces used in the collage were produced according to dimensions 
specified in a normative instrument. For collage, urea-formaldehyde and resorcinol-formaldehyde adhesives in 
different grammage were used. The glued pieces were pressed at room temperature and resized for tensile shear 
strength test, and after the test, wood flaws analysis was performed. The properties regarding viscosity, pH and sol-
ids content of adhesives and wood extractives content were determined. According to the results, it was found that 
the interaction wood and adhesive was not satisfactory, the values   obtained being lower than the minimum value 
of 60% of the shear strength of solid wood, which is 10,51 MPa in this study, generating low quality joints. The 
highest percentage obtained for wood flaws was 56%, with the value below the 60% established by a normative 
instrument. Through the results of this work, it is possible to conclude that there is a certain difficulty in inserting 
red-angico wood in the glued parts industry, since the intrinsic characteristics of the wood and the adhesives used 
made it difficult for the glued joints to adhesion satisfactorily.
Keywords: Native species; Shear strength; Adhesion.
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1. INTRODUÇÃO
A madeira é o material versátil que possui mercado promissor que se destaca em decorrência 

das propriedades tecnológicas da matéria-prima, sendo essa, caracterizada por ser resistente, natural e 
sustentável e que pode ser direcionado para diversos fins, tais como na construção civil, moveleira, in-
dústria de peças coladas e entre outros. 

A indústria de peças coladas é uma das principais promessas do setor madeireiro que se desta-
ca devido a capacidade que possui em reaproveitar madeiras que geralmente seriam descartadas, sendo 
a qualidade inicial da matéria-prima o aspecto menos exigido na produção de peças, o que contribui para 
redução do consumo excessivo de madeira.

No entanto, para que haja o aproveitamento satisfatório da matéria-prima nesse segmento, é 
necessário levar em consideração durante o processo de colagem os aspectos relacionados as caracte-
rísticas intrínsecas a madeira e aos adesivos a serem aplicados, sendo as propriedades relativas a esses 
materiais responsáveis por promover a interação adequada entre a madeira e o adesivo, o que resultará 
em peças coladas com a qualidade exigida pelo mercado.

Em estudos, Frihart (2005) e Barreiros et al., (2020) explicam que por meio do conhecimento 
das propriedades da madeira e do adesivo, é possível gerar um mecanismo de adesão adequado e que 
resultará em peças coladas mais estáveis e com maior resistência mecânica, sendo a percepção sobre as 
características dos materiais o que permitirá o manejo das propriedades estruturais da madeira de acordo 
a finalidade da peça, garantindo assim a qualidade dos produtos gerados.

É importante ressaltar ainda, que além da produção de peças de qualidade, o estudo das pro-
priedades da madeira e do adesivo permite que haja à inserção de madeira de diferentes espécies nesse 
segmento, como é o caso do angico-vermelho (Anadenanthera peregrina (L). Speg.), que apresenta 
potencial madeireiro devido à resistência da matéria-prima e durabilidade sob condições naturais, sendo 
a madeira excelente para condições de adesão e acabamentos com tintas e vernizes (SOUZA, 2018; 
VALENTE et al., 2013). No entanto, apesar das boas características que viabilizam o uso da madeira na 
produção de juntas coladas, a pouca abordagem sobre o desempenho da matéria-prima nesse segmento 
limita a exploração da madeira para outros fins, gerando uma depreciação do material. 

Em decorrência desse contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho da 
madeira de angico-vermelho na colagem.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A madeira de angico-vermelho utilizada no estudo foi obtida em uma plantação experimental 

(Floresta Piloto) pertencente ao Instituto Federal do Espírito Santo, campus Alegre, estando a área situ-
ada no distrito de Rive, município de Alegre, no Estado do Espírito Santo. 

O material, que foi classificado como sendo de média densidade (0,60 g cm-3), foi desdobrado, 
e transformado em taliscas com dimensões iniciais de 42 cm × 2,54 cm × 0,5 cm (comprimento × largura 
× espessura), sendo após o preparo dessas amostras, armazenados em câmara de climatização a 25 ± 
2ºC e 65 ± 5% de UR pelo período de 15 dias, onde foram regularmente pesados até massa constante, 
indicando assim a estabilização da umidade da madeira.
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Para a colagem das taliscas, foram utilizados os adesivos ureia-formaldeído (UF) e resorcinol-
-formaldeído (RF). Tanto os adesivos quanto a madeira foram caracterizados antes da efetiva aplicação 
do produto sobre a superfície da matéria-prima, sendo determinada para as resinas o teor de sólidos 
totais, viscosidade e pH, onde foram adotadas as metodologias descritas por Brito (1995), pela ASTM 
D-1084 (1997) e por Silva et al., (2019), respectivamente.

Para a determinação das características químicas da madeira, foram utilizados quatro discos 
retirados do DAP (Diâmetro a Altura do Peito), sendo o material transformado em cavacos e, posterior-
mente triturados para obtenção de partículas, sendo essas partículas submetidas a moinho de facas tipo 
Willey para geração de serragem, e em seguida, peneirada em peneira de 60 mesh, sendo a fração retida 
utilizada para determinação do teor de extrativos da madeira conforme metodologia descrita pela TAPPI 
(1996) e por Chaves (2018).

Após a caracterização das propriedades da madeira e dos adesivos, foi efetuada a aplicação 
do adesivo nas superfícies das taliscas com o auxílio de uma espátula, sendo os tratamentos efetuados 
nas gramaturas de 200, 250, 300 e 350 g m-2. Para cada tratamento foram realizadas quatro repetições, 
totalizando 16 peças coladas por adesivo.

As peças foram dispostas em prensa hidráulica manual com pressão de 1,2 MPa durante 24 
horas, sendo as juntas submetidas a colagem em temperatura ambiente (28 °C), e posteriormente, acon-
dicionadas em câmara de climatização durante 15 dias para uniformidade da umidade.

As juntas coladas foram redimensionadas após período na climatização, onde foram padroni-
zadas conforme a norma ASTM D-2339 (2020). Os corpos de provas obtidos do redimensionamento 
foram submetidos ao ensaio de resistência de cisalhamento por tração na linha de cola, sendo os testes 
efetuados em máquina universal de ensaio (EMIC, DL 10000). 

A resistência ao cisalhamento por tração foi determinada conforme critérios da ABNT NBR 
7190 (1997), que estabelece que a resistência média das juntas coladas deve ser no mínimo igual a re-
sistência característica da madeira ao cisalhamento, no teor de umidade padrão de 12%, sendo os resul-
tados ajustados por meio de equação descrita pela norma.

A análise do percentual de falha na madeira foi realizada conforme metodologia descrita por 
Buligon (2011). A porcentagem foi determinada conforme critérios da ASTM D-5266 (2020) que esta-
belece valor médio superior a 60% de falha na madeira.

Os dados da resistência ao cisalhamento na linha de cola foram avaliados quanto as pressupo-
sições da homogeneidade de variância (teste de Cochran, p < 0,05) e normalidade dos erros experimen-
tais (teste de Shapiro-Wilk, p < 0,05). Atendidas essas pressuposições, realizou-se a análise de variância 
(teste F) para verificar a existência de diferenças significativas nos tratamentos. O desempenho da resis-
tência ao cisalhamento e da falha na madeira foram expressos de forma descritiva pelo software Excel 
(Microsoft ®, Office Professional Plus, versão 2016).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme os resultados obtidos para a resistência ao cisalhamento por tração em juntas cola-
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das de angico-vermelho, foi observado variações dos valores médios em função das diferentes grama-
turas estudadas (Figura 1).

Figura 1 – Desempenho da resistência ao cisalhamento por tração em juntas coladas com ureia-for-
maldeído (UF) e resorcinol-formaldeído (RF) em diferentes gramaturas. 

As peças de angico-vermelho coladas a base de ureia-formaldeído apresentaram o melhor 
desempenho quando coladas nas maiores gramaturas estudadas (300 e 350 g m-2), enquanto as madeiras 
coladas a base de resorcinol-formaldeído apresentaram desempenho superior da resistência ao cisalha-
mento quando coladas nas menores gramaturas (200 e 250 g m-2). 

O declínio da resistência ao cisalhamento de juntas coladas com resorcinol-formaldeído na 
gramatura de 300 g m-2 pode ser justificado pela ocorrência de alguma deficiência durante o processo de 
colagem das peças, tais como espalhamento do adesivo ou tempo de prensagem que podem ter influen-
ciado na adesão do adesivo com a madeira.

Em estudos, Selbo (1975) e Fonte e Trianoski (2015) reiteram as informações supracitadas e 
destacam que as variações no teor de umidade também são ser responsáveis pelas diferentes respostas da 
resistência das juntas coladas, já que as alterações dimensionais geradas por esse teor induzem tensões 
na linha de cola.

Por meio da análise estatística é possível averiguar melhor o desempenho da colagem. De 
acordo a análise de variância, verifica-se que houve diferença significativa (p > 0,05) na interação ade-
sivo e gramatura (Tabela 1), evidenciando assim que a variável independente exerceu influência na 
variável dependente.
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Tabela 1 – Análise de variância para resistência ao cisalhamento por tração em juntas coladas de 
angico-vermelho. 

Fonte de variação Graus de liberdade Quadrado médio Fc Ft (5%)
Adesivo 1 1,19 0,87 0,35*
Gramatura 3 8,64 6,34 0,00*
Adesivo × Gramatura 3 0,92 0,68 0,57*
Resíduo 104

Total 111

De modo geral, levando em consideração os critérios da ASTM D-5751 (2005) sobre a re-
sistência ao cisalhamento na linha de cola, constata-se que as juntas coladas com adesivos comerciais 
apresentaram baixa qualidade, pois não atingiram o valor mínimo de 60% da resistência ao cisalhamento 
da madeira sólida que é de 10,51 MPa nesse estudo. Esse mal desempenho pode ser justificado pelas 
características intrínsecas a madeira e aos adesivos que influenciam diretamente na resistência ao cisa-
lhamento das juntas coladas (MENDONZA et al., 2017). 

Com base nos resultados das propriedades químicas da madeira, verificou-se que a madeira de 
angico-vermelho apresentou alto teor de extrativos, estando o valor médio na faixa de 15,65%. O teor 
de extrativos acima de 10% tende a obstruir os poros da madeira, dificultando a penetração do adesivo 
no material e causando a colagem menos eficiente das peças, gerando juntas coladas de baixa qualidade 
(IWAKIRI, 2005).  

Outro aspecto relacionado a madeira e que pode ter implicado no desempenho da colagem é 
relativo à densidade do material. A madeira de angico-vermelho foi caracterizada nesse estudo como 
sendo de média densidade, podendo essa característica ter influenciado de forma negativa na resistência 
mecânica do produto formado, uma vez que, madeiras de densidade elevada apresentam menor poro-
sidade, dificultando a permeabilidade do adesivo, influenciando na mobilidade do produto aplicado 
(MARRA, 1992; TRIANOSKI et al., 2015).

Em estudos, Carneiro et al., (2007) e Santiago et al., (2018) destacam que madeiras de elevada 
densidade promovem a degradação do mecanismo de adesão de maneira acelerada, conduzindo a inte-
ração fraca entre o adesivo e a madeira, resultando em juntas de baixa qualidade.

Em relação as características dos adesivos, tanto a ureia-formaldeído quanto o resorcinol-for-
maldeído aplicados nas peças são de caráter alcalino (pH > 7), possuindo esses, capacidade de desobs-
truir superfícies “contaminadas”. No entanto, apesar dessa característica que esses adesivos possuem, 
os mesmos não conseguiram penetrar na madeira de maneira satisfatória, podendo essa ocorrência estar 
associada ao alto teor de extrativos e/ou densidade do material, o que conduziu a resistência inferior das 
juntas coladas. 

O teor de sólidos do adesivo é uma importante propriedade para o processo de colagem, já 
que por meio desta, ocorre a formação da linha de cola, sendo a alta porcentagem do teor de sólidos 
o indicativo da boa qualidade da cola, o que contribui na melhor adesão entre a madeira e o adesivo 
(BIANCHE et al., 2015).
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Em relação a viscosidade dos adesivos, verificou-se que a ureia-formaldeído apresentou alto 
valor médio quando comparado ao resultado obtido para o resorcinol-formaldeído, sendo o valor da 
viscosidade de 2.412 mPa.s e 843 mPa.s, respectivamente.

Conforme afirmado por Gonçalves e Lelis (2009), a viscosidade acima de 1500 mPa.s dificul-
ta sua aplicação na madeira, o que compromete o desempenho da colagem, gerando juntas coladas de 
baixa qualidade.

Corroborando com a discussão sobre a resistência ao cisalhamento por tração das juntas cola-
das, é apresentado a Figura 2 que abrange o desempenho da falha na madeira. 

Figura 2 – Desempenho da falha da madeira de angico-vermelho colada com ureia-formaldeído 
(UF) e resorcinol-formaldeído (RF) em diferentes gramaturas, comparadas a porcentagem estabele-
cida pela norma ASTM D-5266 (2020).

De acordo o comportamento observado, verifica-se que a porcentagem de falha na madeira 
obtida para o angico-vermelho colado com adesivos comerciais em diferentes gramaturas não atingiu o 
limite estabelecido pela norma ASTM D-5266 (2020) que é de no mínimo 60% do valor da resistência 
ao cisalhamento da madeira sólida, ou seja, 10,51 MPa. 

4. CONCLUSÃO
Por meio dos resultados conclui-se que a adesão entre a madeira de angico-vermelho e os ade-

sivos comerciais não foi satisfatória, gerando assim juntas coladas de baixa qualidade.
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De acordo os protocolos internacionais, devido ao baixo desempenho da resistência ao cisa-
lhamento por tração das juntas e a baixa porcentagem da falha na linha de cola, fica evidente que há uma 
certa dificuldade em inserir madeiras de angico-vermelho na indústria de peças coladas. No entanto, 
apesar dos resultados obtidos não serem adequados para esse segmento, recomenda-se que novas análi-
ses sejam efetuadas com maiores gramaturas de cola e em madeiras de angico-vermelho de menor den-
sidade, o que pode contribuir na obtenção de melhores respostas, viabilizando assim o uso da madeira 
da espécie na indústria de peças coladas.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo avaliar as características das fibras de coco visando melhor 
aproveitamento destes materiais para a produção de painéis MDP. Para tanto, foi realizado caracterização física 
e química deste material. Em seguida, foram confeccionados painéis a partir das fibras de coco. Para a confecção 
dos painéis foram utilizados 12% de adesivo ureia-formaldeído, com ciclo de prensagem de 4 MPa, na temperatura 
de 160 °C, durante um período de 8 minutos. O painel apresentou dimensões de 25x25x1,5 cm (comprimento x 
largura x espessura). Foram avaliadas: a) as propriedades físicas dos painéis: densidade e absorção de água (AA), 
inchamento em espessura (IE) e b) e as propriedades mecânicas flexão estática (MOE) e (MOR) dos painéis. As 
fibras de coco apresentaram teor de umidade em relação a base seca de 10,11% e densidade básica de 0,685 g/cm3. 
Em relação a composição química, esse material apresentou 18,45% de extrativos totais, 56,34% de lignina, 2,16% 
de cinza e 23,04% de holocelulose. Quanto as propriedades físicas de absorção de água após 24 horas, os painéis 
produzidos apresentaram valores acima dos recomendados pela norma ABNT NBR 14810-2. Já para o inchamento 
em espessura esses ficaram abaixo do mínimo recomendado pela Norma CS 236-66. A análise mecânica realizada 
mostrou um valor de módulo de ruptura condizente com a norma, porém o módulo de elasticidade se mostrou abai-
xo do valor estipulado. Assim, é viável a utilização da fibra de coco para a produção de painéis MDP, entretanto, 
é necessário um estudo mais detalhado a respeito do efeito nas mudanças das variáveis do processo de produção a 
fim de possibilitar a este resíduo melhor desempenho para a produção de painéis.
Palavras-chave: Fibra de coco; Painéis; Caracterização.

CHARACTERIZATION OF COCONUT FIBER FOR MDP PANEL PRODUCTION

Abstract: This work aims to evaluate the characteristics of coconut fibers in order to better use these materials for 
the production of MDP panels. Therefore, physical and chemical characterization of this material was carried out. 
Then, panels were made from coconut fibers. For the manufacture of the panels, 12% of urea-formaldehyde adhe-
sive were used, with a pressing cycle of 4 MPa, at a temperature of 160 °C, for a period of 8 minutes. The panel had 
dimensions of 25x25x1.5 cm (length x width x thickness). The following were evaluated: a) the physical properties 
of the panels: density and water absorption (AA), swelling in thickness (IE) and b) and the mechanical properties 
of static bending (MOE) and (MOR) of the panels. Coconut fibers had a moisture content in relation to the dry 
basis of 10.11% and basic density of 0.685 g/cm3. Regarding chemical composition, this material had 18.45% of 
total extractives, 56.34% of lignin, 2.16% of ash and 23.04% of holocellulose. As for the physical properties of wa-
ter absorption after 24 hours, the panels produced presented values   above those recommended by the ABNT NBR 
14810-2 standard. As for the swelling in thickness, these were below the minimum recommended by Standard CS 
236-66. The mechanical analysis performed showed a modulus of rupture value consistent with the standard, but 
the modulus of elasticity was below the stipulated value. Thus, it is feasible to use coconut fiber for the production 
of MDP panels, however, a more detailed study is needed regarding the effect on changes in the production process 
variables in order to enable this residue to have a better performance for the production of panels 
Keywords: Coconut fiber; panels; Description.
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1.INTRODUÇÃO
Para atender a demanda cada vez mais crescente por madeira, há necessidade de não somente 

aumentar a área de plantio, mas também de diversificar os tipos de matérias-primas utilizadas para a 
produção dos painéis de partículas (GUIMARÃES JÚNIOR et al., 2011).

Neste contexto, a utilização de matérias-primas alternativas para fabricação de painéis tem 
sido tema de diversos estudos (SCATOLINO et al. 2013; GUIMARÃES et al. 2014; VIEIRA et al. 
2020).

De acordo relatório mundial da FAO (2014), o Brasil é o 4° maior produtor mundial de coco 
verde, ficando apenas atrás da Indonésia, Filipinas e Índia, com uma produção de aproximadamente 2,8 
milhões de tonelada em uma área de cerca de 257 mil hectares, atingindo desta forma a marca de 11 
toneladas por hectare.

Esses dados, somados às características físicas da fibra, demonstram ao menos em parte o 
porquê do crescente interesse por parte das indústrias na sua utilização. Devido a essas boas qualidades, 
a fibra de coco vem sendo cada vez mais implementada em diversos setores, tais como: compósitos, 
mantas (para proteção de encostas), painéis ou chapas (onde vem sendo utilizada com a finalidade de 
isolamento acústico e térmico), pisos e forros de parede. 

Assim, visando aumentar o aproveitamento dos resíduos de coco, este trabalho tem como ob-
jetivo avaliar o potencial das fibras de coco para a produção de painéis de partículas de média densidade 
(MDP).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta do material

O material empregado neste trabalho foi obtido do Departamento de Agricultura da Univer-
sidade Federal de Lavras, no município de Lavras/MG. Em sequência este material foi seccionado em 
partes menores para posterior caracterização de suas propriedades e produção dos painéis.

2.2. Caracterização das fibras

Para a determinação do teor de umidade na base seca, utilizou-se 5 gramas desse material 
picado, que posteriormente foi levado para a estufa por 24 horas. Após esse período, esse material foi 
pesado e por meio da Eq. 1 foi determinado o teor umidade.

𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏 = ((𝑅𝑅𝑢 −𝑅𝑅𝑏𝑏)/ 𝑅𝑅𝑏𝑏)) ∗ 100 (1)

Em que:

Ubs= Umidade base seca (%);

Mu=Massa úmida;

Ms=Massa seca.
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Para a determinação da densidade básica, as fibras de coco foram depositadas em béqueres 
contendo água visando a saturação das fibras. Em seguida, esse material foi coado em peneira para re-
tirada do excesso de água e, em seguida imersos em uma proveta contendo 150 ml de água destilada. O 
volume deslocado correspondeu ao volume do material. Logo após este processo, o material foi retirado 
da proveta e colocado em placas de Petri, para secagem completa em estufa, a 105 °C, por um período 
de 24 horas. As amostras foram, então, retiradas da estufa e mantidas em dessecador para resfriamento, 
para posterior determinação das suas massas (massa seca). A densidade básica do material foi calculada 
de acordo com a Eq. 2:

𝐷𝐷𝑏𝑏 = 𝑅𝑅𝑏𝑏/𝑉𝑉𝑏𝑏 (2)

Em que:

Db= densidade básica (g/cm³);

Ms= massa seca (g);

Vs= volume saturado (cm³).

Para a caracterização química esse material foi seco e transformados em serragem utilizando 
o moinho do tipo Willey. Esta serragem foi separada em peneiras sobrepostas de 40 e 60 mesh, sendo 
utilizada para análise somente a fração que ficou retida na peneira de 60 mesh. Em seguida armazenadas 
em sala de climatização, em condições de temperatura de 20±2 °C e umidade relativa de 65±3%, até 
apresentarem massa constante. O conteúdo total de extrativos foi determinado com base na ABNT NBR 
14853 (2010), enquanto os teores de lignina e cinzas foram obtidos de acordo com a ABNT NBR 7989 
(2010) e ABNT NBR 13999 (2003), respectivamente. A conteúdo holocelulose o foi determinado pela 
Eq. 3.

Holocelulose (%) = 100 (%) - Extrativos (%) - Lignina (%) - Cinza (%) (3)

2.3. Produção dos painéis

Para o preparo dos painéis, foram utilizadas fibras de coco em formato tipo “sliver”. Para 
obtenção dessas partículas as fibras de coco passaram pelo moinho de martelo para obter esse tamanho 
e forma. Em seguida essas partículas foram classificas na peneira vibratória e secas até 3% de umidade. 
Essas partículas foram em seguida misturadas com adesivo (ureia-formaldeído 12%), por meio de enco-
lador do tipo tambor giratório. Logo depois foram conduzidas a uma caixa formadora de colchão a fim 
de ganharem largura e comprimento final. Em seguida esse colchão foi conduzido à pré-prensagem, que 
foi realizada em uma prensa manual, com o objetivo de consolidá-lo, promovendo maior contato entre 
as partículas e, consequentemente, uma melhor colagem final. Posteriormente, o colchão foi levado a 
uma prensa hidráulica, para realização da prensagem a quente.
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O ciclo de prensagem utilizado foi com a temperatura de 160 °C, tempo de 8 minutos e pres-
são específica de 4 MPa. As dimensões finais obtidas foram de 25x25x1,5 cm (comprimento x largura x 
espessura). Depois de fabricados os painéis, estes foram reduzidos a corpos de prova, climatizados para 
posterior avaliação de suas propriedades.

2.4. Determinação propriedades físicas dos painéis 

2.4.1. Absorção de água e inchamento em espessura

Foi realizado ensaio de absorção de água para intervalos de 2 e 24 horas. Para isso foram uti-
lizados quatro corpos de prova com dimensões de 50x50x17mm. Mediu-se inicialmente a massa seca e 
as dimensões de cada corpo de prova. Após isso, foram colocados em uma bandeja com água, até que 
ficasse totalmente submersos. Após 2 e 24 horas de submersão aferiu-se a massa dos mesmos, e pela Eq. 
4 foi feita o cálculo do teor de água absorvido.

%𝐷𝐷𝐷𝐷 =  
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇 ú𝑚𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑖𝑖𝑇𝑇

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑖𝑖𝑇𝑇  𝐸𝐸 100 
(4)

Já para a avaliação no inchamento em espessura, por meio de um paquímetro, mediu-se a es-
pessura em 4 pontos equidistantes dos painéis. E pela equação 5 e 6, obteve-se a alteração volumétrica 
nos tempos avaliados.

%𝐼𝐼𝑖𝑖 2ℎ =  
𝐸𝐸2 − 𝐸𝐸0
𝐸𝐸0  𝐸𝐸 100 

(5)

𝐼𝐼𝑖𝑖 24ℎ =  
𝐸𝐸2 − 𝐸𝐸0
𝐸𝐸0  𝐸𝐸 100 

(6)

Onde:

Ic = Inchamento em espessura do painel;

(%) E2 = Espessura após 2 horas em água;

E0 = Espessura inicial;

E24 = Espessura após 24 horas em água.

2.4.2. Determinação das propriedades mecânicas dos painéis

Para determinar o módulo de resistência de ruptura à flexão (MOR) e o módulo de elasticidade 
(MOE), foram utilizados 4 corpos de prova com dimensões de 200x50x17mm. Os ensaios foram reali-



272 CAPÍTULO 35 | CARACTERIZAÇÃO DE FIBRA DE COCO PARA PRODUÇÃO DE PAINÉIS MDP | P3C35

PARTE III - PRODUTOS FLORESTAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

zados em uma Máquina Universal de Ensaios, com uma velocidade de 5 mm/min. A distância entre os 
apoios foi de 200 mm. O valor para o MOR foi calculado conforme Eq. 7.

𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅 =
3𝑉𝑉𝑉𝑉

2𝑤𝑤ℎ²
 

(7)

Onde:

P = carga de ruptura (N);

L = distância entre os apoios (mm);

w = largura do corpo de prova (mm);

h = espessura do corpo de prova (mm).

Já o módulo de elasticidade (MOE) foi calculado segundo a Eq. 8 descrita abaixo.

𝑅𝑅𝑉𝑉𝐸𝐸 =
𝛥𝛥𝑅𝑅𝑉𝑉³

4𝛥𝛥𝑇𝑇𝑤𝑤ℎ³
 

(8)

Onde:

ΔF= variação da carga abaixo do limite de proporcionalidade;

Δd =variação do deslocamento abaixo do limite de proporcionalidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Caracterização das fibras

As fibras de casca de coco apresentaram teor de umidade de 10,11% e densidade básica de 
0,685 g/cm3. Quando comparados a valores descritos em literatura para a densidade básica dessas fibras, 
Cardoso e Gonçalez (2016), observaram valor de 0,128 g/cm³, já Martins et al. (2013), observaram valor 
de 0,167g/cm³ e Silva et al. (2013) encontraram valor de 0,164g/cm³. Essa diferença quanto a densidade 
básica pode ser atribuída a fatores com idade, espécie, solo, topografia e outros. 

As espécies geralmente utilizadas pela indústria de painéis de partículas apresentam densida-
de em torno de 0,40 a 0,60 g/cm3. Recomenda-se, para espécies que apresentam densidade fora deste 
intervalo, uma mistura com outras madeiras, a fim de obter a densidade final desejada. Desse modo, a 
densidade encontrada para as fibras de coco neste estudo, ficaram próximos dos valores considerados 
como ideias pela indústria de painéis.

Outro fator que interfere na qualidade dos painéis é a constituição química da espécie utiliza-
da, interferindo principalmente no processo de colagem. A TABELA 1, vem descrever os constituintes 
químicos presentes na fibra de coco.
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Tabela 1 – Resultados quantitativos dos componentes químicos presentes nas fibras de coco

Parâmetros Lignina Extrativos totais Cinzas
Média 56,34 18,45 2,17
Desvio padrão 4,64 2,13 0,84

A partir dos dados acima, encontrou-se um teor de holocelulose de 23,04%. Pode-se observar 
que a maior parte do material é composta de lignina, com um teor de aproximadamente 56,34%. O que 
corrobora com Geethamma et al.(1998), segundo os autores as fibras do mesocarpo de coco caracte-
rizam-se pelo elevado teor de lignina. Iwakiri et al. (2005) afirma que maiores teores de lignina são 
desejáveis para a produção de painéis de madeira reconstituída uma vez que a lignina pode servir como 
um adesivo natura.

O teor de extrativos encontrado (18,45%) neste estudo foi alto comparado com teores de extra-
tivos de madeiras como as coníferas, que variam de 5 a 8% e as folhosas que variam de 2 a 4% (BRITO, 
1985).

Em relação ao teor de cinzas, o valor médio encontrado para as fibras de coco foi de 2,17% 
indicando que esse material possui um teor de compostos inorgânicos mais elevado quando comparado 
com o de outras madeiras. A literatura apresenta um teor de cinzas em torno de 0,5% nas madeiras em 
geral (FENGEL e WEGENER, 1989).

3.2. Propriedades físicas e mecânica dos painéis

O valor de densidade aparente obtidos para os painéis foi de 0,61 g/cm³. De acordo com a nor-
ma NBR 14810-2 (2002), esses painéis são classificados como painéis de partículas de densidade média 
(de 0,551 g /cm3 a 0,750 g /cm³).

3.3. Absorção de água e inchamento em espessura dos painéis

Os resultados de absorção de água e inchamento em espessura após 2 e 24 h de imersão são 
apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores médios de absorção de água e inchamento em espessura em 2 e 24 horas.

Parâmetros AA (2h) AA (24h) IE (2h) IE(24h)
Média 18,68 28,94 15,83 20,16
Desvio padrão 2,39 1,03 0,83 2,19

Foi observado que absorção de água nos painéis foi de 18,68% em 2 horas de imersão e 28,94% 
após 24 horas de imersão. Os resultados obtidos quando comparados com estudos que utilizaram fibras 
alternativas em substituição de madeira para produção de painéis MDP, mostram que os painéis de fibra 
de coco absorvem menor quantidade de água tanto em 2 quanto para 24 horas de imersão. Visto que 
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Guimarães et al. (2014), ao produzirem MDP de fibras de pseudocaule de bananeira, observaram valores 
de 54.8% para absorção em 2 horas e 82.5% para absorção em 24 horas. Enquanto Silva et al. (2015) 
encontrou valores de 49 e 80%.

Em relação ao inchamento em espessura foi observado valores de 15,83% e 20,16% após 2 e 
24 horas de imersão. Segundo a norma CS 236-66, para painéis de madeira aglomerada de densidade 
média e produzidos com adesivo ureia-formaldeído, os valores máximos de inchamento em espessura, 
após 24 horas de imersão, é de 35%. Dessa forma, os painéis de avaliados neste estudo se adequaram a 
esta norma de comercialização.

3.4. Propriedades mecânicas

Realizados os ensaios de flexão, obteve-se o módulo de ruptura (MOR) e o módulo de elas-
ticidade (MOE) para as amostras dos painéis, onde foi encontrado para o MOR o valor de 12,6 MPa e 
para MOE 628,22 (MPa). Quando comparados a norma ABNT NBR 14810-2 anexo K, apenas o MOR 
atendeu os requisitos exigidos.

Quando comparado os dados obtidos pela norma CS 236-66 (COMMERCIAL STANDARD - 
CS, 1968), para MOE e MOR, com base em painel de partículas com densidade entre 0,60 e 0,80 g/cm³, 
que estabelece valor médio mínimo de 2.454,90 MPa para MOE e de 11,22 MPa para MOR, os painéis 
não se adequaram aos valores mínimos exigidos por esta norma quanto ao MOE.

4. CONCLUSÃO
Em relação a composição química, as fibras de coco apresentaram elevada quantidade de lig-

nina, um fator positivo na produção de painéis de madeira.

Os painéis apresentaram valores de absorção de água abaixo dos encontrados em literatura 
para painéis MDP obtidos de outras fontes alternativas de matéria prima.

Os testes de flexão mostraram que os painéis atendem aos valores estabelecidos quanto ao 
MOR, mas ficam abaixo do recomendado para o MOE, evidenciando que quanto aos testes mecânicos, 
os painéis de fibra de coco não atendem as condições estabelecidas para a substituição de painéis con-
vencionais.
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Resumo: O Distúrbio fisiológico do eucalipto consiste em alterações no desenvolvimento do eucalipto em plantios 
florestais, podendo inclusive resultar na morte da planta. A constituição química tem um importante papel no pro-
cesso de formação da madeira, portanto, identificar as estratégias e respostas que podem ser associadas ao fenótipo 
tolerante ao DFE é importante para uma boa gestão dos plantios. Desse modo, o objetivo desta pesquisa foi avaliar 
alterações na química da madeira que possam ser atribuídas ao distúrbio fisiológico em clones de eucalipto com 
diferentes níveis de tolerância. Foram avaliados 9 clones comerciais e em fase de teste de um plantio experimental 
da Suzano (Mucuri/BA), classificados entre tolerantes, moderadamente tolerantes e suscetíveis. Três árvores por 
clone foram amostradas, sendo retirados discos nas posições do DAP (diâmetro a altura do peito), 50% e 75% da 
altura comercial. Amostras representativas de um quarto de cada um dos discos das 3 posições foram fragmen-
tadas e reunidas em uma amostra composta para análises de extrativos, lignina e cinzas. Em relação ao teor de 
lignina, os clones classificados como suscetíveis ao distúrbio se enquadraram no grupo de menores médias. O teor 
de extrativos variou entre os clones, com clones moderadamente tolerantes e suscetíveis apresentando as maiores 
porcentagens. Entre as características químicas avaliadas, o teor de extrativos foi a variável mais plástica fenotipi-
camente para o distúrbio fisiológico, com clones mais tolerantes apresentando menor porcentagem de extrativos.
Palavras-chave: Extrativos; Lignina; Estresse abiótico.

WOOD CHEMISTRY COMPARISON OF EUCALYPTUS CLONES IN AREA WITH 
PHYSIOLOGICAL DISTURBANCE

Abstract: Physiological disturbance of eucalyptus consists of alterations in the development of eucalyptus in 
forest plantations, which may even result in plant death. The chemical constitution plays an important role in 
the wood formation process, therefore, identifying the strategies and responses that can be associated with the 
physiological disturbance tolerant phenotype is important for a good plantation management. Thus, the aim of 
this research was to evaluate changes in wood chemistry that can be attributed to physiological disturbance in eu-
calyptus clones with different tolerance levels. Nine commercial clones and in the test phase were evaluated of an 
experimental planting by Suzano (Mucuri/BA), classified between tolerant, moderately tolerant and susceptible. 
Three trees per clone were sampled, with discs removed at DBH positions (diameter at breast height), 50% and 
75% of commercial height. One-quarter representative samples of each of the 3-position disks were fragmented 
and pooled into a composite sample for extractives, lignin and ash analyses. In relation to the lignin content, the 
clones classified as susceptible to the disturbance fit into the group with the lowest averages. Extractive content 
varied among clones, with moderately tolerant and susceptible clones showing the highest percentages. Among the 
chemical characteristics evaluated, extractive content was the most phenotypically plastic variable for the physio-
logical disorder, with more tolerant clones showing a lower percentage of extractives.
Keywords: Extractives; Lignin; Abiotic stress.
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1.INTRODUÇÃO
Segundo o relatório da Indústria Brasileira de Árvores – IBÁ (IBÁ, 2020), dos 9 milhões de 

hectares de florestas plantadas do Brasil, 6,97 milhões de hectares são ocupados pelo gênero Eucalyptus. 
A grande extensão de áreas plantadas é resultado da alta adaptabilidade e produtividade desse gênero 
que supre a demanda de matéria-prima, principalmente, das empresas produtoras de carvão vegetal e 
celulose e papel. 

No entanto, a partir de 2007, plantios comerciais em áreas do Estado do Espírito Santo e do Sul 
da Bahia apresentaram problemas de crescimento atribuídos a fatores climáticos, nutricionais, edáficos 
e genéticos, como alta radiação, extrema alternância de umidade relativa e solo e deficiência nutricio-
nal (RODRIGUES, 2013), sendo esses considerados os primeiros registros de distúrbio fisiológico no 
Brasil. 

Distúrbios fisiológicos (DFE) foi o nome dado ao conjunto de alterações observadas em árvo-
res em plantios florestais que sofreram perda de suas características fenotípicas normais, caracterizada 
por uma interação complexa de quatro principais fatores: genéticos, nutricionais, climáticos e edáficos 
(REIS et al., 2011). Alguns indícios da presença de DFE em plantios florestais são redução do cresci-
mento, mini cancros na casca, abscisão foliar, dentre outras características, podendo inclusive resultar 
na morte da planta.

Ainda há uma grande complexidade e desconhecimento sobre os fatores favoráveis ao distúr-
bio em materiais genéticos de eucalipto e as interações que efetivamente irão resultar no fenótipo do 
DFE. Portanto, conhecer as estratégias e repostas que podem ser associadas à um fenótipo tolerante é 
importante para a gestão dos plantios e avaliação da qualidade da madeira formada.

A constituição química tem um importante papel no processo de formação da madeira, sendo 
um dos principais critérios de seleção de madeira para alguns usos (GALLO et al., 2018). Os extrativos 
da madeira solubilizados pelo diclorometano são as ceras, gorduras, resinas, fitosteróis e hidrocarbone-
tos não-voláteis. A mistura etanol: tolueno (1:2, v/v) extrai da madeira, além dos compostos solúveis em 
diclorometano, outros compostos insolúveis, como carboidratos de baixa massa molecular, sais e outras 
substâncias solúveis em água (LEMOS, 2005).

A lignina (do latim lignum que significa madeira), também conhecida como lenhina, é uma 
molécula tridimensional amorfa observada nas plantas terrestres, em associação com a celulose na pa-
rede celular, de natureza polimérica e tridimensional, com finalidade de conferir rigidez, impermeabi-
lidade e resistência contra ataques biológicos aos tecidos vegetais (ROWELL et al., 2005). Variações 
na quantidade e tipo de lignina afetam a produção de alfa-celulose e consequentemente, o processo de 
polpação e carbonização da madeira (CARRILLO-VARELA et al., 2017, GOUVÊA et al., 2015).

Atualmente, o número de pesquisas que avalia qualidade da madeira de plantios vem crescen-
do, o que reforça a importância do estudo dessas características em regiões e clones que apresentem sus-
cetibilidade ao distúrbio fisiológico. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a relação da composição 
química da madeira de clones divergentes quanto a tolerância ao distúrbio fisiológico com a ocorrência 
do DFE.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
A coleta do material é vinculada ao projeto de pesquisa “Descrição anatômica de folhas e cau-

les de clones semicomerciais da Suzano”. Em uma área experimental em Mucuri/BA no Sul da Bahia, 
foram selecionados 9 clones estratégicos a partir do qual foram coletadas amostras do lenho (Tabela 1). 
Os clones foram classificados quanto ao nível de tolerância ao distúrbio fisiológico de acordo com as 
observações empíricas em campos de produção comercial da empresa. 

Tabela 1 – Caracterização dos clones avaliados.

Clone Fenótipo Espécie
A Tolerante Eucalyptus urophylla
B Tolerante Eucalyptus urophylla
C Tolerante Eucalyptus grandis x E. urophylla
D Moderadamente tolerante Eucalyptus grandis
E Moderadamente tolerante Eucalyptus grandis x E.  urophylla
F Moderadamente tolerante Eucalyptus grandis x E. urophylla
G Moderadamente tolerante Eucalyptus grandis
H Suscetível Eucalyptus urophylla
I Suscetível Eucalyptus grandis

Foram amostradas 3 árvores por clone. As árvores foram cortadas e 3 discos de caule, com 
aproximadamente 3-4 cm de altura, foram retirados no diâmetro a altura do peito (DAP) e nas posições 
de 50 e 75% da altura comercial do fuste (Figura 1).

Figura 1 – Coleta dos discos no plantio de eucalipto em Mucuri/BA.
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Amostras representativas de um quarto de cada um dos discos das 3 posições foram fragmen-
tadas em moinho de martelo e homogeneizada para composição de uma amostra composta por árvore. A 
amostra foi peneirada e o material que ficou retido entre as peneiras de 40 e 60 mesh foi utilizado para 
análises dos teores de extrativos, lignina e cinzas. 

O teor de umidade (Tu) da madeira foi determinado para quantificação do teor de extrativos. O 
método utilizado foi o gravimétrico de secagem na estufa, no qual a determinação do teor de umidade é 
feita por meio da diferença de massa de amostras antes e depois de passarem por um processo de seca-
gem em estufa a 103±2°C, até peso constante (Eq. 1).

𝑇𝑇𝑢 (%) =
𝑚𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇 𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇 ú𝑚𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑚𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇 𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑖𝑖𝑇𝑇

𝑚𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑖𝑖𝑇𝑇 ∗ 100 
(1)

Na determinação do teor de extrativos, 2g de partículas (massa seca calculado com base no 
teor de umidade) foram extraídas em extrator soxhlet com 200 mL do solvente álcool-tolueno, em uma 
proporção de 2:1, por 5 h e, em sequência, por 4 h em álcool etílico (TAPPI, 1997).

O teor de lignina foi determinado pelo método denominado Lignina klason (TAPPI, 1999) 
utilizando a serragem livre de extrativos. Na determinação do teor de lignina, 0,3 g de amostra (massa 
seca) foram submetidas à hidrolise ácida.  Em seguida, foram determinados os teores de lignina insolú-
vel (Klason) e o teor de lignina solúvel em ácido sulfúrico foi determinado por espectrofotometria. Para 
o cálculo da lignina total foi considerada a soma da lignina solúvel e insolúvel.

A determinação da análise de cinzas foi realizada segunda a norma ASTM D-1762/64 (ASTM, 
2021). 1,0 g de serragem foi pesado em cadinhos previamente calcinados em murfla por 24 h. As amos-
tras foram calcinadas em mufla à temperatura de 600ºC, por aproximadamente 4 h. Após esse tempo, os 
recipientes foram transferidos para um dessecador, onde permaneceram até o resfriamento. As amostras 
foram pesadas em balança analítica e o obtido teor das cinzas.

Todas as análises foram realizadas em duplicata para cada árvore amostrada. A análise de vari-
ância foi utilizada como comparação das médias entre os 9 clones. O software R Studio versão 4.0.2 foi 
utilizado e as comparações entre clones foram avaliadas pelo teste de Scott Knott (p < 0,05).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teor de extrativos variou entre os clones, com os clones E, F, G, H e I, clones moderadamen-

te tolerantes e suscetíveis, apresentando as maiores porcentagens de extrativos (Figura 2A). Estudos re-
latam que há uma associação entre distúrbios e restrição hídrica com uma maior produção de extrativos 
na madeira de eucalipto com intuito de defesa, fonte de energia e reserva funcional para biossíntese de 
componentes (FREDERICO, 2009; GOUVÊA et al., 2012).
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Figura 2 – Valores médios de teores.

Legenda: A) Extrativos, B) Lignina, C) Holocelulose e D) Cinzas em diferentes clones de Eucalyptus 
em Mucuri/BA. Mod. Tolerante: Moderadamente tolerante.

Em relação ao teor de lignina, os clones A, G, H e I apresentaram os menores teores do com-
posto (Figura 2B). Apesar de clones tolerantes e moderadamente tolerantes apresentarem médias se-
melhantes, os clones classificados como suscetíveis ao distúrbio se enquadraram no grupo de menores 
médias de porcentagem de lignina. Malavasi et al. (2016) observaram alterações no teor de lignina em 
plantas lenhosas sob condições de estresse hídrico, no entanto Camara et al. (2018) não observaram 
diferenças estatísticas entre os teores de lignina total entre clones com diferentes níveis de distúrbio 
fisiológico. 

Os clones E, F e G apresentaram as menores porcentagens de holocelulose (Figura 2C) sem 
tendências de agrupamento com relação à susceptibilidade dos clones. Todos os clones apresentaram 
porcentagem de cinzas inferiores à 1% (Figura 2D) e teores médios variados em relação aos clones to-
lerantes e suscetíveis, com os clones C, G e I, as maiores porcentagens. 

Segundo Rodrigues et al. (2013), as árvores provenientes do distúrbio fisiológico apresentam 
crescimento reduzido e piores propriedades de madeira, sendo necessário que a mesma seja mais bem 
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distribuída na indústria para que o processo de produção não seja prejudicado. O teor de extrativos foi a 
característica química avaliada mais plástica fenotipicamente para o distúrbio fisiológico, ou seja, variou 
sua porcentagem em relação aos níveis de tolerância ao distúrbio. 

4. CONCLUSÃO

Os clones apresentaram médias diferentes para as frações de extrativos, lignina, holocelulose 
e cinzas. Clones com diferentes níveis de tolerância ao DFE podem apresentar desempenhos diferentes 
em relação à química da madeira. O teor de extrativos apresentou tendência de menor concentração nos 
clones identificados como tolerantes ao DFE, o que sugere essa característica como um possível indica-
dor de tolerância ao distúrbio em clones de eucalipto.
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Resumo: Em virtude da crescente busca de materiais inovadores e sustentáveis, o gesso com suas propriedades 
atrativas tem se destacado cada vez mais no mercado da construção civil. Alternativas para seu beneficiamento e 
aplicabilidade vêm ganhando importância ao associar materiais lignocelulósicos. Por isso, o objetivo desse tra-
balho foi desenvolver e caracterizar através de testes químicos, fisícos e mecânicos, a influência dos resíduos da 
casca de café nos compósitos à base de gesso. Os compósitos foram produzidos com adição de 0%, 2,5% e 5% 
da casca de café em substituição ao gesso, nas dimensões de 25 cm X 25 cm X 1,5 cm. A relação água/gesso foi 
determinada conforme a norma EN 13279-2 (2004). Os constituintes químicos dos resíduos de café contribuíram 
com a resistência à absorção de água pelos compósitos. Além disso, a substituição parcial do gesso pelo resíduo 
nos teores estudados não afetou a densidade do material. No entanto, houve decréscimo na resistência à flexão con-
forme acréscimo nos teores do resíduo de café aos compósitos. Diante dos resultados obtidos, os resíduos da casca 
de café apresentam propriedades com potencial de uso para compósitos à base de gesso, pois mantém a leveza do 
material adequada para a construção civil e ainda confere resistência à absorção de água.

Palavras-chave: Materiais sustentáveis; Construção Civil; Material Lignocelulósico.

GYPSUM BASED COMPOSITES WITH ADDED COFFEE SHELL WASTE

Abstract: Due to the growing search for innovative and sustainable materials, plaster with its attractive properties 
has increasingly stood out in the civil construction market. Alternatives for its improvement and applicability have 
been gaining importance when associating lignocellulosic materials. Therefore, the objective of this work was to 
develop and characterize, through chemical, physical and mechanical tests, the influence of coffee husk residues 
in gypsum-based composites. The composites were produced with the addition of 0%, 2.5% and 5% of coffee 
husk to replace gypsum, with dimensions of 25 cm X 25 cm X 1.5 cm. The water/gypsum ratio was determined in 
accordance with EN 13279-2 (2004). The chemical constituents of coffee residues contributed to the resistance to 
water absorption by the composites. In addition, the partial replacement of gypsum by residue at the levels studied 
did not affect the density of the material. However, there was a decrease in flexural strength as the coffee residue 
content increased in the composites. In view of the results obtained, the coffee husk residues have properties with 
potential for use in gypsum-based composites, as they maintain the lightness of the material suitable for civil con-
struction and also provide resistance to water absorption.

Keywords: Sustainable materials; Civil Construction; Lignocellulosic Material.
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1. INTRODUÇÃO
Em virtude da crescente busca de materiais inovadores e sustentáveis, o gesso com suas pro-

priedades atrativas tem destacando cada vez mais no mercado da construção civil. Alternativas para 
seu beneficiamento e aplicabilidade vêm ganhando importância ao associar a aplicação de materiais 
lignocelulósicos.

O desenvolvimento de compósitos com materiais lignocelulósicos para a substituição de ma-
teriais tradicionais podem ser amplamente utilizados na construção civil (ZACHA et al. 2013). O ges-
so, por exemplo, é considerado um material de construção barato, usado desde os tempos antigos, o 
qual possui diversas aplicabilidades, como placas de gesso para sistemas de construção de interiores, 
isolamento e decoração. As principais desvantagens associadas ao gesso são sua fragilidade e fraqueza 
na tensão. Portanto, é relevante reforçar o gesso com fibras para melhorar suas propriedades (DALMAY 
et al., 2010).

Estudos dedicados à caracterização de novos compósitos à base de gesso vêm sendo realiza-
dos, Azzouzi et al., (2019), por exemplo, estudaram  o efeito das fibras de vagem no gesso e concluíram 
que o compósito desenvolvido pode ser utilizado como material de construção civil, a fim de reduzir 
o peso do edifício e melhorar o isolamento térmico, além de substituir o gesso tradicional  devido sua 
baixa densidade. 

Conforme as propriedades apresentadas e da grande empregabilidade do gesso na construção 
civil, torna-se fundamental o desenvolvimento de novas pesquisas no intuito de desenvolver novos 
materiais e tecnologias construtivas a base de gesso, como, por exemplo, os materiais compósitos (VIL-
LELA, 2017).

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de café.  A produção dessa cultura para o ano 
de 2020 foi de 63,07 milhões de sacas, sendo superior ao resultado obtido em 2019, representando assim 
um recorde dentro da série histórica nacional de produção de café. Esse aumento foi influenciado pelo 
efeito da bienalidade positiva, visualizado na maioria das regiões produtoras de café neste ciclo, além do 
investimento em tecnologias e as questões climáticas favoráveis. (CONAB, 2021).

As cascas e a polpa de café compõem cerca de 45% do fruto e são os principais subprodutos da 
agroindústria cafeeira (ESQUIVEL; JIMÉNEZ, 2012), porém geram enormes quantidades de resíduos 
prejudiciais ao meio ambiente. Para minimizar os efeitos da geração desses resíduos a correta destinação 
pós-produção, devem ser adotados através do reuso ou recuperação de resíduos ou de seus constituintes 
que apresentem algum valor econômico (CAVALCANTI; FERNADES, 2015).

Pensando na contribuição de ideias sustentáveis no âmbito da construção civil, juntamente a 
critérios ambientais, sociais e econômicos, o objetivo desse estudo foi desenvolver um novo compósito 
a base de gesso com resíduos da casca de café e caracterizá-los através de testes químicos, físicos e 
mecânicos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O material utilizado para a matriz do compósito foi o gesso fino para fundição, da marca 
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Polo Gesseiro do Araripe, obtido no comércio local de Lavras- MG e a casca de café moído da espécie 
Coffea arábica como reforço, proveniente da cidade de Nepomuceno-MG. A casca foi obtida a partir 
da secagem dos grãos em secadores mecânicos. Elas foram trituradas em moinho do tipo martelo e, em 
seguida peneiradas, sendo utilizados os resíduos que passaram na peneira de 40 mesh e ficaram retinas 
da peneira de 60 mesh. Posteriormente foram levados a estufa, por um período de 24 horas, à tempera-
tura de 60°C. 

Para a caracterização química do material lignocelulósico, foram realizados testes em triplica-
tas, por meio da quantificação de extrativos totais (ET), lignina (LI) e cinzas (CI), com base nas normas 
NBR 14853 (ABNT, 2010), NBR 7989 (ABNT, 2010) e NBR 13999 (ABNT, 2017), respectivamente. A 
holocelulose foi obtida pelo método da diferença, através da seguinte Eq. 1.

𝐻𝐻𝑜𝑙𝑙𝑜𝑖𝑖𝑠𝑠𝑙𝑙𝑢𝑙𝑙𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 (%)  =  100 −  (𝐸𝐸𝑇𝑇 +  𝑉𝑉𝐼𝐼 +  𝐹𝐹𝐼𝐼) (1)

Os compósitos foram confeccionados, com adição de 0%, 2,5% e 5% da casca de café em 
substituição ao gesso. A relação água/gesso foi determinada conforme a norma EN 13279-2 (2004). A 
preparação dos compósitos foi realizada em duplicatas, onde os materiais foram homogeneizados com 
água e as soluções foram vertidas em moldes de 25 x 2 5x 1,5 cm (comprimento x largura x espessura) 
respectivamente, com a presença de desengripante, onde permaneceram para secagem à temperatura 
ambiente por 24 horas. Após o tempo de secagem os moldes foram colocados em estufa a 105 °C por 
mais 24 horas. Em seguida, as placas foram retiradas dos moldes e obtiveram-se os corpos de prova para 
realização dos ensaios propostos.

Para o teste de absorção de água, o ensaio ocorreu conforme a norma NBR 9779 (ABNT, 
2012) que simula a forma de ascensão capilar da água em revestimentos e concretos endurecidos. Foram 
moldados 2 corpos de prova de 10 x 3 cm (comprimento x largura) para cada tratamento, de acordo com 
a NBR 7215 (ABNT, 2019). Os corpos de prova foram dispostos em um recipiente preenchido com água 
de forma que sua base estivesse constantemente, em contato com água em uma altura de 5 mm. Dessa 
maneira foram determinadas as massas das amostras com 3h, 6h, 24h e 48h. 

Para a determinação da densidade aparente, foram seccionados corpos de prova com dimen-
sões de 3 x 3 cm (comprimento x largura). Ao todo foram obtidos 4 corpos de prova de cada molde para 
cada formulação e foram calculados conforme a NBR 13279 (ABNT, 2005). Para o teste de flexão, os 
corpos de prova com dimensões de 10  x 3 cm (comprimento x largura), foram acondicionados em estufa 
com circulação forçada de ar, à temperatura de 40±4ºC, até atingirem a massa constante, em seguida 
foram ensaiados na Máquina Universal de Ensaios, conforme a NBR 12142 (ABNT, 2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1 estão apresentados os valores médios percentuais da caracterização química do 

material lignocelulósico. Observa-se que o valor médio de extrativos mostrou-se superior ao estudo 
de Dionizio et al., (2019), que ao estudarem o valor residual da casca de café, obtiveram um valor de 
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24,36%. Conforme Guimaraes Júnior et al., (2013), altos percentuais de extrativos, podem diminuir as 
propriedades mecânicas dos compósitos, prejudicando a aderência entre fibras e matrizes, interferindo 
assim na cura das matrizes e causando estouros no produto final nas etapas de prensagem.

Para a lignina, o valor médio encontrado foi superior ao encontrado por Setter et al., (2020) 
que estudaram as propriedades cinéticas e químicas dos resíduos de café e obtiveram um valor de 27,14 
%. O valor superior é considerado satisfatório, pois quanto maior o teor de lignina, maior resistência à 
compressão e menor absorção de água no compósito (VILLELA, 2017).

Para as cinzas, valor médio encontrado (5,7%) é aceitável, pois, Durán et al., (2017) estudando 
a composição química da casca de café, encontraram valor médio das cinzas entre 5,4-6,2%. Altos teores 
de cinzas podem causar um desgaste excessivo de equipamentos cortantes e tornar o processo inviável.

Para a holocelulose, Castro et al., (2019) estudando casa de café para tijolos de solo-cimento, 
encontraram um valor superior a 31,93%. O valor encontrado neste estudo é considerado satisfatório 
(24,84%), pois quanto maior o teor de holocelulose maior será a absorção de água pelo material, devido 
aos grupos hidroxila e características hidrofílicas (NOURBAKHSH et al., 2011 e AYDIN 2004).

Figura 1 – Caracterização química dos materiais lignocelulósicos.

Na Figura 2 observam-se os valores da absorção de água (AA) dos compósitos em diferentes 
porcentagens da casca de café em substituição ao gesso, em diferentes tempos.
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Figura 2 – Absorção de água nos compósitos em diferentes tempos.

Os resultados mostram que os aumentos da porcentagem dos resíduos ocasionaram uma di-
minuição total da absorção de água nos compósitos, os valores encontrados são considerados baixos, 
comparado a outros compósitos, revelando o resíduo uma boa opção de reforço para a propriedade AA.

Essa diminuição de absorção de água pode ser explicada por meio da análise química do 
material, o qual foi observado um alto teor de lignina e baixo teor de holocelulose. A lignina influencia 
diretamente nos compósitos devido seu caráter hidrofóbico, logo haverá uma menor absorção de água 
(KHEDARI et al., 2004) e a holocelulose contém grupos hidroxila os quais são responsáveis pela absor-
ção da umidade e pelas ligações de hidrogênio (ROWELL et al., 2005).

Um estudo realizado por Magalhães e Almeida (2010), ao acrescentarem mucilagem de cactos 
na pasta de gesso, constataram a diminuição na taxa de absorção de água dos corpos de prova moldados, 
concluindo assim que com a adição de mucilagem nas pastas de gesso, é possível reduzir o consumo de 
água das pastas, e permitir a redução dessa taxa, fato semelhante ao presente estudo.

No estudo de Silva et al., (2012) ao acrescentarem taliscas de bambu ao gesso perceberam 
que é preciso efetuar-se o tratamento das taliscas de bambu para reduzir essa absorção de água, o qual 
obtiveram cerca de 10% da absorção de água se comparada com a amostra natural. Portanto o presente 
estudo mostrou vantagem ao não ser preciso o uso de tratamentos nas cascas de café.
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Para a densidade aparente a substituição parcial do gesso pelos resíduos não diferiram estatisti-
camente pelo teste de média Scott-Knott, a 5% de significância, obtendo uma média de 1,11 g/cm³, 1,13 
g/cm³ e 1,09 g/cm³ para substituição dos teores de 0%, 2,5% e 5% respectivamente.

O valor encontrado mostrou-se baixo e satisfatório, indicando um material leve. Um estudo re-
alizado por Chinta, Katkar e Jafer (2013), ao estudarem compósitos de gesso reforçados com diferentes 
fibras naturais (coco, juta, lã, algodão e banana), concluíram que a densidade aparente diminuía quando 
aumentava o volume das fibras, tornando-se um material com menos peso. Os valores encontrados de 
densidade média foram entre 0,950 a 1,46 g/cm³, valores próximos do presente estudo.

A Figura 3 apresenta os resultados obtidos para o módulo de ruptura (MOR) no ensaio de 
flexão estática.

Figura 3 – Comportamento do módulo de ruptura (MOR) dos compósitos em função do acréscimo 
de resíduo de café.

Observa-se uma regressão linear significativa e negativa, para cada 1% de resíduo de café 
inserido houve uma redução de ordem em 0,48 MPa. Esta diminuição pode ter ocorrido devido ao fato 
da densidade dos materiais lignocelulósicos serem baixa (VILLELA, 2017). Já os compósitos sem adi-
ção de reforços apresentaram maior resistência à flexão, sendo o valor mínimo exigido pela norma EN 
13279-1 (EN, 2006) de 1MPa, logo os teores de 0% e 2,5% atendem o mínimo exigido.
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Um estudo realizado por Oliveira (2009) mostra que com o aumento do teor de adição de EVA 
em compósitos de gesso decorre a diminuição das propriedades mecânicas de resistência à flexão, fato 
semelhante ao observado no presente estudo. O autor relata que a redução da resistência à flexão com 
o aumento do porcentual de EVA, pode ser explicada pela fraca aderência entre a partícula de EVA e a 
matriz de gesso.

Outro estudo semelhante foram de Dai e Fan (2015), ao adicionarem serragem de madeira na 
matriz de gesso, a resistência à flexão diminuiu em até 64%, sendo os valores médios de 1,59 até 4,43 
MPa. Os autores relataram que esta redução pode estar relacionada à absorção de água da serragem.

4. CONCLUSÃO
Os valores encontrados para os constituintes químicos do resíduo de café mostraram satisfató-

rios, pois a propriedades de absorção de água, foi influenciada diretamente pela caracterização química 
do café, causando uma redução da absorção de água à medida que aumentava os teores de resíduos.

A substituição parcial do gesso pelo resíduo nos teores estudados não afetou a densidade do 
compósito, porém revelou vantagem por ser considerado um material leve. Já a resistência à flexão 
houve um decréscimo à medida que aumentava o teor, porém em 2,5% atendeu o mínimo exigido pela 
norma.

Logo os valores encontrados no presente estudo, revelaram uma boa alternativa para o compó-
sito à base de gesso, diante sua leveza e boa resistência à água, tornando uma alternativa de reforço ao 
gesso. Além de apontar a necessidade de outros testes físicos, mecânicos, além da condutividade térmica 
e acústica para o enquadramento diante as normas comerciais.
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Resumo: A co-pirólise de resíduos de biomassa e polietileno tereftalato (PET) pode ser uma estratégia para a 
reinserção de subprodutos energéticos no mercado, de forma a potencializar a gestão de resíduos e minimizar 
os impactos técnico-econômico e ambiental. É nessa perspectiva que o presente estudo visa investigar o carvão 
vegetal proveniente da co-pirólise de biomassa e biomassa e PET, avaliando seu potencial para fins energéticos. 
Foi realizado a co-pirólise de biomassa de eucalipto e material PET, na proporção de 75% Eucalyptus spp. e PET 
25% sob a temperatura final de 500°C e taxa de aquecimento de 5°C.min-1. Com a finalidade de comparação, a 
biomassa de eucalipto foi submetida ao processo de pirólise nas mesmas condições de processo. Após a produção 
dos carvões, foi realizada a análise imediata e o poder calorífico. Os resultados mostraram que a inserção do PET 
na co-pirólise é promissora para fins energéticos, por apresentar valores de carbono fixo e poder calorífico superior, 
inferior e útil superiores e diminuição do teor de cinzas em comparação a biomassa sem o incremento de PET. 
Novos estudos devem ser realizados para a melhor compreensão do processo e da sua influência no carvão vegetal. 

Palavras-chave: Resíduos plásticos; Bioenergia; Combustível sólido.

CO-PYROLYSIS OF BIOMASS AND POLYETHYLENE TEREPTHALATE (PET) AS 
AN ALTERNATIVE FOR THE GENERATION OF ENERGY PRODUCTS 

Abstract: Co-pyrolysis of biomass residues and polyethylene terephthalate (PET) can be a strategy for the rein-
sertion of energy by-products in the market, to enhance waste management and minimize technical, economic, and 
environmental impacts. It is in this perspective that the present study aims to investigate charcoal from biomass 
and biomass co-pyrolysis and PET, evaluating its potential for energy purposes. The co-pyrolysis of eucalyptus 
biomass and PET material was carried out, in the proportion of 75% Eucalyptus spp. and 25% PET at a final tem-
perature of 500°C and heating rate of 5°C.min-1. For comparison purposes, the eucalyptus biomass was subjected 
to the pyrolysis process under the same process conditions. After the production of coals, immediate analysis and 
calorific value was performed. The results showed that the insertion of PET in pyrolysis is promising for energy 
purposes, as it presents fixed carbon values   and higher, lower and higher useful calorific values and a decrease in 
ash content compared to biomass without the increase of PET. New studies must be carried out to better understand 
the process and its influence on charcoal.

Keywords: Plastic waste; Bioenergy; Solid fuel.
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1. INTRODUÇÃO
O esgotamento de energia não renovável, variações climáticas e ejeção de dióxido de carbono 

oriunda da queima de combustível fóssil aumentaram a preferência pela investigação de fontes renová-
veis de energia (KANG et al., 2019; SINGH; ABD RAHIM, 2020).  Nesse contexto, os biocombustíveis 
obtidos a partir de resíduos sólidos urbanos (RSU) são vistos como alternativas potenciais para a gera-
ção de energia renováveis (FATIH DEMIRBAS, 2009; GE et al., 2020). O descarte inadequado desse 
material provoca diversas consequências socioambientais que afetam o ambiente e a saúde pública. Com 
geração mais rápida que os gases do efeito estufa, estudos afirmam que na metade desse século a po-
pulação mundial produzirá 4 bilhões de toneladas de RSU por ano (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS - ONU, 2019). Dessa maneira, alternativas que visam a utilização de resíduos como uma so-
lução potencial para as problemáticas mencionadas são vistas com bons olhos. Caracterizados como os 
componentes majoritários dos RSU, a biomassa e os materiais plásticos podem desempenhar um papel 
importante no desenvolvimento de sistemas de energia renovável em todo o mundo (LU et al., 2018). 

A biomassa, principal constituinte dos RSU, é considerada uma alternativa potencial para a 
geração de energia. Constituída por celulose, hemicelulose, lignina e uma pequena fração de extrativos e 
inorgânicos, esse material é considerado fonte de energia e matéria-prima química devido a produção de 
vários materiais bioquímicos  (ÖNAL; UZUN; PÜTÜN, 2014). Estudos afirmam que mundialmente são 
produzidos cerca de 300 milhões de toneladas de lixo plástico a cada ano, sendo apenas 9% reciclado 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU, 2019). Dentre os materiais plásticos, o polietileno 
tereftalato (PET) está fortemente enraizado no mercado global, podendo ser usado para uma variedade 
de bens de consumo, como fibras sintéticas de poliéster, garrafas e filmes.  A fim de mitigar os impactos 
causados, alternativas que buscam inovação e sustentabilidade são de grande importância para uma me-
lhor destinação do RSU. Recentemente, os métodos termoquímicos para conversão de resíduos têm sido 
alcançáveis e apresentam vantagens em relação a outros combustíveis, reduzindo cerca de 50% ou mais 
o efeito estufa, quando comparado à gasolina tradicional (SIWAL et al., 2021).

Diversos estudos estão focados na co-pirólise de plásticos e biomassa a fim de investigar as 
características, rendimentos e propriedades do produto gerado (BERNARDO et al., 2009; ÖZSIN; PÜ-
TÜN, 2018; PARK et al., 2019). Com base nessas informações, as expectativas de se obter propriedades 
interessantes para o carvão vegetal oriundo de PET e biomassa são bastante otimistas. Nesse contexto, 
visando uma melhor destinação de um dos principais resíduos sólidos urbanos e de preencher algumas 
lacunas existentes quanto as propriedades energéticas do carvão oriundo de co-pirólise, tem-se como 
hipótese de que a adição do PET no processo de co-pirólise de biomassa proporciona incremento no teor 
de carbono fixo, redução no teor de cinzas e aumento do poder calorífico, possibilitando a utilização 
desse material como uma nova fonte energética no mercado. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
A biomassa utilizada foram maravalhas residuais do processamento mecânico da madeira de 

Eucalyptus spp. provenientes de uma serraria de pequeno porte situada na cidade de Jerônimo Monteiro, 
Espírito Santo, Brasil, sob as coordenadas 20° 47’ 20” de latitude sul e 41° 23’ 42” de longitude oeste de 
Greenwitch. Os materiais plásticos à base de polietileno tereftalato (PET) pós consumo foram coletados 
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e fragmentados com auxílio de uma tesoura comum, buscando-se obter a máxima homogeneidade de 
tamanhos possível. Com o intuito de investigar a mistura de biomassa e PET, foram produzidas blendas 
obedecendo às seguintes proporções: 100% de biomassa e 0% PET (0PET) e 75% biomassa e 25% PET 
(25PET), que constituíram as variáveis deste estudo.  

Os procedimentos de pirólise seguiram as descrições de Dias Júnior et al. (2021). Dessa for-
ma, as amostras foram previamente secas em estufa a 103±2ºC e submetidas a pirólise em um cilindro 
metálico no interior de um forno tipo mufla sob temperatura final de 500 ºC e com taxa de aquecimento 
de 5 ºC min-1. A quantidade da mistura de PET e biomassa usada em cada repetição foi de 300 ± 10g, 
obedecendo as proporções estabelecidas, e tempo de permanência na temperatura final de 10 minutos. 
Os rendimentos gravimétricos em carvão vegetal, em relação as amostras secas, foram determinadas de 
acordo com as seguinte Eq. 1.

𝑅𝑅𝐹𝐹𝑉𝑉 =  (𝑅𝑅𝑖𝑖𝑐𝑐/𝑅𝑅𝑚) 𝐸𝐸 100  (1)

Em que:

RCV = rendimento em carvão vegetal (%);

Mcv = massa do carvão vegetal (g);

Mm = massa seca da madeira (g). 

Os carvões produzidos foram caracterizados pela análise imediata conduzida conforme Ame-
rican Society for Testing and Materials – (ASTM, 2007) que determina os teores de materiais voláteis, 
de cinza e de carbono fixo. A análise do Poder Calorifico Superior (PCS) foi realizada conforme a 
Deutsches Institut für Normung - DEN 51900 (2000). A transformação dos valores do PCS para Poder 
Calorífico Inferior (PCI) e Poder Calorífico Útil (PCU) seguiram as Eq. 2 e 3, proposta por Deutsches 
Institut für Normung - DEN 14918, 2010.

𝑉𝑉𝐹𝐹𝐼𝐼 = 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑃𝑃 − 600 ∗
9𝐻𝐻
100 

(2)

𝑉𝑉𝐹𝐹𝑈𝑈 = 𝑉𝑉𝐹𝐹𝐼𝐼(1 −𝑈𝑈) − 600𝑈𝑈  (3)

Em que:

PCI = Poder Calorífico Inferior (kcal kg-1 ou J kg-1);

PCS = Poder Calorífico Superior (kcal kg-1 ou J kg-1);

H = teor de hidrogênio do material (%);

PCU = Poder Calorífico Útil (kcal kg-1 ou J kg-1); U = Umidade (%).
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2.1. Análise de dados 

Após os ensaios os dados obtidos foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) 
e homocedasticidade (Bartlett) e, em seguida, ao teste t de Student a 95% de probabilidade, comparando 
os resultados obtidos do carvão vegetal de biomassa e biomassa + PET. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de rendimento gravimétrico de carvão vegetal e carvão vegetal e PET foram de 

33% e 26%, respectivamente. A co-pirólise realizada com biomassa de Eucalyptus spp. e PET apresen-
taram rendimento de carvão vegetal inferior ao processo sem o polímero, uma vez que houve aumento 
do rendimento do líquido pirolenhoso proporcionado pela adição de polímeros (PET), ocasionando a 
redução do rendimento de produtos sólidos (ÖNAL; UZUN; PÜTÜN, 2014). Esse comportamento é 
justificado pela capacidade dos polímeros de doarem hidrogênio aos radicais livres da biomassa durante 
o processo de degradação térmica, o que resulta na estabilização da geração de produtos primários da 
degradação térmica da celulose (SHARYPOV et al., 2003). Em outras palavras, ocorre a desidratação 
das unidades de carboidratos que favorecem a formação de carvão vegetal, resultando no menor rendi-
mento de gases não condensáveis e de carvão vegetal (SHARYPOV et al., 2002). A Figura 1 mostra os 
resultados obtidos da análise imediata das variáveis em estudo.

Figura 1 – Comparativo das variáveis analisadas do carvão vegetal.

Legenda: CV = carvão vegetal de biomassa lignocelulósica; CV + PET = carvão vegetal oriundo da 
biomassa e PET; MV (%) = teor de materiais voláteis; CF (%) = teor de carbono fixo e CZ (%) = teor de 
cinzas. Médias diferem significativamente para o teste t-student (p < 0,05).
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O carvão vegetal resultante da co-pirólise de biomassa e PET apresentou maior carbono fixo, 
com variação de 10% a mais que o carvão vegetal oriundo apenas de biomassa, e, consequentemente, 
reduziu em cerca de 7% o teor de materiais voláteis. A maior porcentagem de carbono fixo em carvão 
com proporção de PET pode ser explicada através da natureza hidrocarbonácea dos plásticos, enquanto 
que o aumento do teor de cinzas deveu-se à consolidação progressiva de minerais e aditivos químicos 
do PET (SAMAL et al., 2021). Houve um aumento significativo nos teores de cinzas, justificado pela 
elevada fração inorgânica presente na composição do polímero. Dias Júnior et al. (2021) afirmam que as 
cinzas formadas durante a combustão de biomassa resultam em alguns problemas tecnológicos (fusão, 
escória, aglomeração, sinterização ou problemas de corrosão de caldeiras) e riscos ambientais (vola-
tilização e lixiviação de elementos perigosos). No entanto, para o teor de cinzas ser considerado alto 
precisa apresentar valores <1%, indicando que os teores de cinzas dos materiais em estudo são consi-
derados adequados ao carvão vegetal para geração de energia (DIAS JÚNIOR et al., 2021; VASSILEV; 
BAXTER; VASSILEVA, 2014; VASSILEV; VASSILEVA, 2016). 

O baixo teor de materiais voláteis e alto teor de carbono fixo encontrados no carvão oriundo 
de co-pirolise indicam que o mesmo pode ser utilizado na geração de energia (SAMAL et al., 2021). De 
acordo com Protásio et al. (2019), as proporções relativas de matéria volátil x carbono fixo são essen-
ciais à recomendação de biomassas para geração de calor, uma vez que influenciam a combustibilidade 
e facilitam a ignição do biocombustível. Além disso, o aumento de teor de carbono está relacionado com 
a diminuição do percentual de oxigênio no material, contribuindo para o incremento no poder calorífico 
(ÖZSIN e PÜTÜN, 2018), comportamento similar ao encontrado no presente trabalho (Figura 2).

Figura 2 – Poder calorifico do carvão vegetal produzido.

Legenda: CV = carvão vegetal de biomassa; CV PET = carvão vegetal oriundo da co-pirólise de bio-
massa e PET; PCS = poder calorifico superior (Kcal/Kg); PCI = poder calorifico inferior (Kcal/Kg); e PCU 
= poder calorifico útil (Kcal/Kg). Médias com letras diferentes diferem significativamente para o teste 
t-student (p <0,05).
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Na avaliação do poder calorífico superior, inferior e útil, observou-se uma variação do aumen-
to do poder calorífico superior, inferior e útil de aproximadamente 9, 10 e 8%, respectivamente. Com 
o incremento de PET que pode estar atribuído à diminuição do conteúdo de voláteis e ao aumento do 
carbono fixo (SAMAL et al., 2021). O grau de densificação do carbono dentro do combustível sólido é 
diretamente proporcional a densidade energética, que determina a magnitude de energia acumulada por 
unidade de combustível (ANUPAM et al., 2016; SAMAL et al., 2021). Com base nesses resultados, a 
co-pirólise pode ser considerada uma opção para geração de energia. Concomitante a isso, sua aplica-
bilidade pode favorecer a redução de resíduos sólidos, favorecendo e impulsionando sua inserção no 
mercado. 

4. CONCLUSÃO 
A adição de PET à co-pirólise de biomassa proporciona características benéficas à qualidade 

do carvão vegetal para fins energéticos: alto teor de carbono fixo, baixo teor de cinzas e elevado poder 
calorífico superior, inferior e útil. Portanto, otimizar estudos de carvão vegetal e PET como combustível 
sólido é um viés que pode melhorar a viabilidade econômica e ambiental do processo de co-pirólise, ao 
mesmo tempo que fomenta as ideias de gestão sustentável de resíduos e recuperação de recursos. 
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Capítulo 39

DIFERENTES DIODOS EMISSORES DE LUZ NA 
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Resumo: A espécie Corymbia citriodora, de origem da Austrália, pertencente à família Myrtaceae, é conhecida 
popularmente como eucalipto-limão, eucalipto-cidró ou mesmo eucalipto-cheiroso, era anteriormente classificada 
como Eucalyptus citriodora, e é cultivada em todo o mundo. No Brasil, possui grande importância econômica, 
tendo em vista, sua utilização para diversos fins como, produção de madeira, papel, carvão, poste, ornamentação 
de parques e jardins, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento, indústria farmacêutica e cosmética, cons-
trução civil, produtos de limpeza, repelentes, em especial para extração de óleos essenciais. O trabalho teve por 
objetivo avaliar o efeito de diferentes diodos emissores de luz no índice de velocidade de emergência de plântulas 
de C. citriodora. O estudo foi conduzido no período entre os meses de agosto e setembro de 2018, em sala de 
crescimento pertencente ao laboratório de Agroclimatologia e Biometria Vegetal da Universidade Federal de San-
ta Maria campus Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil. As avaliações foram realizadas conforme os 
métodos descritos na regra de análise de sementes. Pode-se inferir que os diodos emissores de luz azul/vermelha, 
vermelho e branco tiveram o melhor resultado na emergência de sementes de C. citriodora altos valores de índice 
de velocidade de emergência. Além de mostrar que os diodos emissores de luz, exerce influência na emergência 
de sementes. No entanto, é necessário mais estudo relacionado ao uso de LEDs na emergência, por se apresentar 
como uma nova tecnologia ainda pouca estudada no meio florestal.
Palavras-chave: LEDs; Eucalipto; óleo essencial.

DIFFERENT LIGHT EMITTING DIODES AT THE EMERGENCY SPEED OF 
CORYMBIA CITRIODORA SEEDS

Abstract: The species Corymbia citriodora, of Australian origin, belonging to the Myrtaceae family, is popularly 
known as lemon Eucalyptus, citron Eucalyptus or even sweet-smelling Eucalyptus, was previously classified as 
Eucalyptus citriodora, and is cultivated all over the world. In Brazil, it has great economic importance, considering 
its use for various purposes such as wood, paper, charcoal, pole, ornamentation of parks and gardens, recovery of 
degraded areas, reforestation, pharmaceutical and cosmetic industry, civil construction, cleaning products, repel-
lents, in particular for extracting essential oils. The aim of this work was to evaluate the effect of different light 
emitting diodes on the emergence speed index of C. citriodora seedlings. The study was conducted between the 
months of August and September 2018, in a growth room belonging to the Agroclimatology and Plant Biometry 
laboratory at the Federal University of Santa Maria campus Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brazil. The 
evaluations were carried out according to the methods described in the seed analysis rule. It can be inferred that 
the blue/red, red and white light emitting diodes had the best result in the emergence of C. citriodora seeds with 
high values   of emergence speed index. In addition to showing that light-emitting diodes influence seed emergence. 
However, more studies are needed related to the use of LEDs in emergencies because it presents itself as a new 
technology that has been little studied in the forest environment.
Keywords: LEDs; Eucalyptus; essential oil.



300 CAPÍTULO 39 | DIFERENTES DIODOS EMISSORES DE LUZ NA VELOCIDADE DE EMERGÊNCIA DE SEMENTES 
DE CORYMBIA CITRIODORA | P3C39

PARTE III - PRODUTOS FLORESTAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

1. INTRODUÇÃO
A espécie Corymbia citriodora, classificada anteriormente como Eucalyptus citriodora é ori-

ginária da Australia, pertence à família botânica Myrtaceae, a qual é conhecida popularmente como 
eucalipto-limão, eucalipto-cidró ou mesmo eucalipto-cheiroso, é caracterizada por ter um rápido cresci-
mento e ser uma árvore de médio à grande porte, chegando a atingir de 35 a 50 metros de altura (SAN-
TOS, 2016). Está espécie tem grande significado econômico para o Brasil, devido a sua ampla utiliza-
ção, como produção de madeira, papel, carvão, poste, ornamentação de parques e jardins, recuperação 
de áreas degradadas, reflorestamento, indústria farmacêutica e cosmética, construção civil, em especial 
para extração de óleos essenciais (LORENZI et al., 2003).

A principal forma de multiplicação de C. citriodora, é através de sementes (LORENZI, 2003). 
Dessa forma, é de extrema importância adquirir conhecimento das pertinentes condições para a emer-
gência, tendo em vista que podem apresentar distintas respostas por motivos de alguns fatores como 
condições ambientais, dormência e ocorrência de patógenos. (ALCÂNTARA, 2012). A luz nesse senti-
do junto com a temperatura são os principais elementos ambientais que podem influenciar a emergência 
(PRETTO et al., 2020). Segundo TAIZ et al. (2017), o estímulo para a emergência ou inibição da se-
mente, se dá através da luz pelos fitocromos que são responsáveis pela absorção da luz azul, vermelha 
e ultravioleta.

Segundo MARTINS et al. (1999), quanto mais tempo a plântula permanecer nos estádios ini-
ciais de desenvolvimento e demorar para emergir do solo, ficara mais vulnerável as condições adversas 
do meio. Sendo assim, uma germinação rápida e uniforme das sementes, seguida por imediata emergên-
cia das plântulas são características altamente desejáveis na formação de mudas garantindo ótimo stand 
de plântulas.

Desde os avanços tecnológicos na década de 90, os LEDs passaram a ser utilizados nas in-
dústrias automobilísticas, centros cirúrgicos, projetos arquitetônicos e nas televisões (STEELE, 2007). 
Com o passar dos anos os benefícios do uso de leds em comparação com as tradicionais fontes de luz, 
passaram a ser introduzidos em ambientes para produção vegetal (NHUT et al., 2003). Os diodos emis-
sores de luz têm recebido destaque por possuir características benéficas, além de ter um alto potencial 
para aplicação comercial na produção de mudas.

Essa alta eficiência no processo de geração de luz, baixa produção de calor, longo período 
de vida, comprimento de onda específico, pela massa e pelo volume pequeno, faz com que os LEDs se 
destaquem quando comparado com outras fontes de luz. A qualidade da luz, ou seja, o comprimento de 
onda específico, a densidade de fluxo de fótons e o fotoperíodo influenciam a morfogênese das plantas. 
(LIAN et al., 2002).

Tendo em consideração a importância do C. citriodora na economia do Brasil relacionado a 
produção de óleo essencial e visto poucos estudos relacionados ao uso de LEDs na emergência de se-
mentes, o trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes diodos emissores de luz no índice de 
velocidade de emergência de plântulas de C. citriodora.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido no período entre os meses de agosto e setembro de 2018, em sala de 

crescimento pertencente ao laboratório de Agroclimatologia e Biometria Vegetal da Universidade Fede-
ral de Santa Maria campus Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil. A sala de crescimento era 
mantido com temperatura média de 25 ± 2 ºC, com fotoperíodo de 16 horas. 

O delineamento experimental utilizado no estudo foi inteiramente casualizado (DIC), onde 
foram utilizados quatro diferentes diodos emissores de luz provenientes de lâmpadas: LED branco, 
LED vermelho (660 mm), LED azul (450 mm) e LED azul/vermelha em uma proporção de 40% e 60%, 
respectivamente com a intensidade luminosa 72 ou 36 µmol m-2 s-1 cada na produção de mudas de C. 
citriodora.

As sementes de C. citriodora foram provenientes de áreas de produção de sementes (APS) 
localizadas em Piracicaba, São Paulo, Brasil, obtidas no Instituto de Pesquisa Florestais (IPEF). A se-
meadura foi realizada no dia 23 agosto de 2018, as sementes foram semeadas diretamente em tubos de 
formato cônico de 90 cm³ com seis estrias de polipropileno de fundo aberto preenchidos com substrato 
orgânico (Tecnomax®). Após a semeadura, as mesmas foram colocadas na sala de crescimento nos di-
ferentes diodos emissores de luz.

As avaliações foram realizadas conforme os métodos descritos na Regra para Análise de Se-
mentes (BRASIL, 2009). Foi considerada plântula emergida, as plântulas com emissão do primeiro par 
de folhas. A porcentagem do número de plântulas emergidas foi realizada diariamente durante 11 dias 
de avaliação, e o índice de velocidade foi calculado de acordo com MAGUIRE (1962), conforme Eq. 1.

IVE=
n1
D1

+
n2
D2

+
n3
D3

+
n4
D4

+…
nn
Dn

 
(1)

Onde:

IVE= índice de velocidade de emergência;

N=número de plântulas verificadas no dia da contagem;

D= números de dias após a semeadura em que foi realizada a contagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A taxa de emergência e o índice de velocidade de emergência variaram em função dos diferen-

tes diodos emissores de luz (Figura 1).  Podemos observar na Figura 1A, que a taxa de emergência foi de 
100% para todos os tratamentos, no entanto para o tratamento da LED azul, o 100% de emergência foi 
atingido somente no décimo dia da contagem comparado aos outros tratamentos que atingiram o total de 
emergência no sexto dia da contagem. Para o índice de velocidade de emergência o maior valor foi en-
contrado para o tratamento azul/vermelho 41,06, sendo este 4,11% maior que a LED vermelha, 11,86% 
maior que a LED branca, e 57,64% maior que a LED azul.  Os resultados obtidos no led azul/vermelha 
podem ser justificados pela ação do fitocromo, que absorve luz vermelha, azul e UV-A, promovendo 
assim a fotomorfogênese nas plantas (TAIZ et al. 2017).
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Figura 1 – Taxa de emergência (A) e Índice de velocidade de emergência (B) de sementes de C. citrio-
dora submetidas a diferentes espectros de luz.
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No caso da LED azul, a semente demorou em dar uma resposta, ou seja, um atraso em sua 

emergência, pois o seu espectro de ação de resposta pode estar na faixa de luz vermelho, conforme tam-

bém é visto por TAIZ et al. (2017), que observou que em sementes de Lactuca sativa houve um estímulo 

na germinação na faixa de luz vermelha. SOLANO et al. (2020), também observou que após realizar 

estudos com Pisum sativum e Cucumis melo, concluiu que a LED vermelha melhorou significativamente 

o desenvolvimento inicial das plântulas.

4. CONCLUSÃO

Pode-se inferir que os diodos emissores de luz azul/vermelha, vermelha e branco tiveram o 

melhor resultado na emergência de sementes de C. citriodora altos valores de índice de velocidade 

de emergência. Além de mostrar que os diodos emissores de luz, exerce influência na emergência de 

sementes. No entanto é necessário mais estudo relacionado ao uso de LEDs na emergência por se apre-

sentar como uma nova tecnologia ainda pouca estudada no meio florestal.
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Capítulo 40
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Resumo: A imersão de peças de madeira em líquido pirolenhoso e alcatrão foi a primeira alternativa utilizada 
no controle de ataque de organismos xilófagos a fim de se evitar a deterioração da madeira. Com a destilação 
do alcatrão, obtém-se o creosoto vegetal que possui altos teores de fenóis, o que possibilita sua utilização para o 
tratamento de madeira. O enriquecimento e fortificação, assim como a purificação ou neutralização dos ácidos do 
creosoto vegetal poderão acarretar benefícios que permitirão a utilização desse preservativo, uma vez que a vis-
cosidade desse produto é menor que o creosoto mineral muito utilizado no tratamento de madeiras, o que permite 
maior penetração, reduzindo, desse modo, o tempo e pressões de tratamento. O objetivo da presente pesquisa foi 
avaliar o efeito da purificação e enriquecimento do creosoto vegetal contra a deterioração da madeira, após 62 
meses de instalação do ensaio de campo. A metodologia utilizada é a mesma utilizada no trabalho realizado por 
Paes et al. (2002), em que o alcatrão utilizado foi recuperado como subproduto da carbonização de madeiras de 
Eucalyptus grandis e E. cloeziana (50% de cada espécie). Para a solução das substâncias preservativas, o alcatrão 
foi destilado a temperaturas de 110º e 225º C. As soluções de creosoto foram utilizadas puras ou enriquecidas para 
obtenção das soluções preservativas utilizadas no tratamento da madeira de Eucalyptus grandis. Para realização do 
ensaio de campo de apodrecimento acelerado utilizou-se o método padrão sugerido pela Interconnecting Forests, 
Science and People - IUFRO. As soluções de creosoto purificado de modo geral apresentaram bom desempenho 
para o tratamento de madeira contra organismos xilófagos.
Palavras-chave: Tratamento de madeira; térmitas; organismos xilófagos.

EFFECTS OF THE PURIFICATION AND ENRICHMENT OF WOOD TAR 
CREOSOTE ON PRESERVATION OF WOOD AFTER 62 MONTHS OF FIELD 

TESTING

Abstract: The immersion of pieces of wood in a pyroligneous liquid and tar was the first alternative used to control 
the attack of xylophagous organisms in order to prevent wood deterioration. With tar distillation, vegetable creo-
sote is obtained, which has high levels of phenols, which makes it possible to use it for wood treatment. Enrich-
ment and fortification, as well as purification or neutralization of acids from vegetable creosote may bring benefits 
that will allow the use of this preservative, since the viscosity of this product is lower than the mineral creosote 
often used in wood treatment, which allows for greater penetration, thereby reducing treatment time and pressures. 
The objective of this research was to evaluate the effect of purification and enrichment of vegetable creosote 
against wood deterioration, after 62 months of field trial installation. The methodology used is the same used in the 
work carried out by Paes et al. (2002), in which the tar used was recovered as a by-product of the carbonization of 
Eucalyptus grandis and E. cloeziana wood (50% of each species). To solve the preservative substances, the tar was 
distilled at temperatures of 110º and 225º C. The creosote solutions were used pure or enriched to obtain the pre-
servative solutions used in the treatment of Eucalyptus grandis wood. To carry out the accelerated rotting field test, 
the standard method suggested by Interconnecting Forests, Science and People - IUFRO was used. The purified 
creosote solutions in general showed good performance for the treatment of wood against xylophagous organisms.
Keywords: Wood treatment; termites; xylophagous organisms.
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1. INTRODUÇÃO
A imersão de peças de madeira em líquido pirolenhoso e alcatrão foi a primeira alternativa 

utilizada no controle de ataque de organismos xilófagos a fim de se evitar a deterioração da madeira 
(WENZEL,1970; RICHARDSON, 1993). Sendo assim, o alcatrão é produto mais antigo conhecido pela 
humanidade a ser empregado no tratamento da madeira (VAN GROENOV et al, 1952).

Com a destilação do alcatrão, obtém-se o creosoto vegetal que possui altos teores de fenóis, 
o que possibilita sua utilização para o tratamento de madeira (WILKINSON, 1979). O teor fenólico 
presente no creosoto vegetal é eficaz contra fungos, e insetos xilófagos. É obtido por meio de fontes 
renováveis e que, atualmente, não possui utilização na preservação de madeiras, uma vez que faltam 
estudos para melhoria de suas características.

Várias pesquisas já comprovam a eficiência do creosoto vegetal, porém poucos esforços foram 
ministrados com o intuito de se destilar o produto com qualidade uniforme, a fim de se adequar em uma 
normalização científica (FINDLAY, 1985). Além disso, o alcatrão de madeira de folhosas possuem ca-
ráter ácido, e com isso seus creosotos podem ter conteúdo ácido elevado (HUNT e GARRATT, 1967).

O caráter ácido do creosoto vegetal é provocado pela presença de ácidos acéticos e fórmicos, 
que degradam o ferro e aço, prejudicando seu emprego em tratamentos industriais e de grandes escalas 
(HUNT e GARRANT, 1967). Jankowski (1986) cita que uma das formas de amenizar essa situação é 
promovendo a retificação do creosoto, eliminando os ácidos da sua composição.

 O enriquecimento e fortificação, assim como a purificação ou neutralização dos ácidos do cre-
osoto vegetal poderão acarretar benefícios que permitirão a utilização desse preservativo, uma vez que 
a viscosidade desse produto é menor que o creosoto mineral muito utilizado no tratamento de madeiras, 
o que permite maior penetração, reduzindo, desse modo, o tempo e pressões de tratamento (RICHARD-
SON, 1993).

O objetivo com a presente pesquisa foi avaliar o efeito da purificação e enriquecimento do 
creosoto vegetal contra a deterioração da madeira, após 62 meses de instalação do ensaio de campo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada é a mesma utilizada no trabalho realizado por Paes et al. (2002), em 

que o alcatrão utilizado foi recuperado como subproduto da carbonização de madeiras de Eucalyptus 
grandis e E. cloeziana (50% de cada espécie). Para a solução das substâncias preservativas, o alcatrão 
foi destilado a temperaturas de 110º e 225º C. Após a destilação do alcatrão, obteve-se o creosoto vegetal 
bruto (creosoto 1). O creosoto vegeta purificado (creosoto 2) foi obtido após lavagem do creosoto 1 com 
solução de bicarbonato de sódio na concentração de 9%.

As soluções de creosoto foram utilizadas puras ou enriquecidas para obtenção das soluções 
preservativas utilizadas no tratamento da madeira de Eucalyptus grandis, conforme Tabela 1.
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Tabela 1 – Soluções preservativas produzidas com o creosoto vegetal.

Creosoto Vegetal Tratamento/soluções preservativas

1 -Creosoto Vegetal Bruto

1 – Creosoto 1 puro
2 – Creosoto 1 + 3% de naftenato de cobre
3 – Creosoto 1 + 3% de naftenato de zinco
4 – Creosoto 1 + 3% de naftenato de cobalto
5 – Creosoto 1 + 2% de óxido de tributil-estanho (TBTO)
6 – Creosoto 1 + 2% de tribromofenato de tributil-estanho
7 – Creosoto 1 + 2% de pentaclorofenol
8 – Creosoto 1 + 0,4% de trióxido de arsênico

2 – Creosoto vegetal purificado

9 – Creosoto 2 puro
10 – Creosoto 2 + 3% de naftenato de cobre
11 – Creosoto 2 + 3% de naftenato de zinco
12 – Creosoto 2 + 3% de naftenato de cobalto
13 – Creosoto 2 + 2% de óxido de tributil-estanho (TBTO)
14 – Creosoto 2 + 2% de tribromofenato de tributil-estanho
15 – Creosoto 2 + 2% de pentaclorofenol
16 – Creosoto 2 + 0,4% de trióxido de arsênico

Testemunha
17 – Creosoto mineral
18 – Madeira sem tratamento

Para realização do ensaio de campo de apodrecimento acelerado utilizou-se o método padrão 
sugerido pela IUFRO descrito por Becker (1970). Para tal empregou-se estacas de tamanho 50 x 5,0 x 
2,0 cm, de madeira de alburno. As amostras foram tratadas pelo método de célula cheia, por meio de 
autoclave piloto de 19,5 cm de diâmetro e 53,0 cm de comprimento. Após o tratamento, as estacas foram 
limpas e a retenção avaliada por meio da divisão da diferença das massas das amostras (antes e depois 
de tratadas) pelo volume inicial das mesmas. Após, as amostras foram empilhadas em local ventilado, 
onde permaneceram por duas semanas.

O ensaio foi instalado em três municípios da Zona da Mata em Minas Gerais (Viçosa, Ponte 
Nova e Leopoldina), em que foram dispostas cinco amostras de cada tratamento e campo de apodreci-
mento. O ensaio foi inspecionado após 6, 12, 24, 37, 48 e 62 meses da instalação. Após, o material foi 
submetido a análise de sanidade de estacas conforme proposto pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
Divisão de Madeiras (IPT/DIMAD) (1980) com adaptações - Tabela 2.

Tabela 2 – Avaliação do ensaio de campo.

Estado de Sanidade Nota Índice de Comportamento
Sadio 0 100
Ataque superficial 1 90
Ataque moderado 2 70
Ataque intenso 3 40
Quebra 4 0

Fonte: Adaptado de IPT/DIMAD (1980).
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Para a análise dos dados foi utilizado o teste de Tukey, com 5% de probabilidade, para os fa-
tores e interações detectados como significativas pelo teste F.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após as análises, obteve-se que as retenções médias (kg/m³) de cada tratamento foram supe-

riores ao mínimo recomendado pela norma ABNT NBR – 8456 (1973) que é de 130 kg/m³ sendo os 
valores de retenção descritos na Tabela 3.

Tabela 3 – Valores de retenção dos produtos.

Tratamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Retenção 147,25 157,99 151,26 151,7 158,59 155,94 150,08 147,94 155,22
Tratamento 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Retenção 151,85 150,53 156,73 148 150,44 153,63 148,25 146,4 0

Esses valores de retenção garantem ao produto um bom desempenho para o tratamento da 
madeira. As variações das retenções foram mínimas, sendo pouco significativas no desempenho dos 
tratamentos. Jankowski (1986), ao estudar o creosoto vegetal em diferentes origens não encontrou dife-
renças entre variações de retenções de 10,7 kg/m³ para o tratamento de madeira submetidas ao ataque de 
fungos e térmitas. Após os 62 dias, o índice de comportamento foi avaliado (Tabela 4).

Tabela 4 – Índice de comportamento das amostras.

Tratamento Índice de Comportamento Comparação
100 90 70 40 0

1 0 0 0 4 11 a7
2 0 1 1 2 11 a11
3 0 1 0 0 14 a3
4 0 0 2 0 13 a5
5 0 0 0 1 14 a2
6 0 0 1 2 12 a6
7 0 1 5 1 8 a13
8 0 1 2 0 12 a10
9 0 0 2 1 12 a9
10 0 0 0 0 15 a1
11 0 0 0 3 12 a4
12 0 0 0 3 11 a7
13 0 1 0 2 13 a8
14 0 0 0 3 12 a4
15 0 4 5 3 3 a14
16 0 0 2 3 10 a12
17 2 7 6 0 0 a15
18 0 0 0 0 15 a1
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Após a avaliação nota-se que o creosoto mineral obteve melhor desempenho, levando em 

consideração que a boa parte dos corpos de prova obtiveram índice de comportamento com valores su-

periores aos demais tratamentos. Entretanto, destaca-se que o tratamento 15 obteve bons resultados, uma 

vez que seu índice de comportamento indicou ataque moderado. O creosoto mineral proporcionou boa 

proteção da madeira seguida do Creosoto 2 + 2% de pentaclorofenol. O tratamento 18 (sem tratamento) 

e 10 apresentaram o pior desempenho dentre os demais. 

O creosoto vegetal já demostrou ser eficiente a térmitas de solo (arborícolas) (PAES, 1997) 

e a térmitas de madeira seca (JANKOWSKI, 1986) em testes realizados em laboratório. Como citado 

por Paes, et al. (2002), as estacas tratadas não apresentaram ataque de térmitas após 12 meses, porém 

acredita-se que as intempéries sob as quais foram submetidas podem ter provocado perda do efeito do 

tratamento térmico, deixando-as expostas ao ataque ao longo dos meses. 

4. CONCLUSÃO

Dentre os tratamentos testados o creosoto mineral obteve melhor desempenho, muito seme-

lhante ao Creosoto 2 + 2% de pentaclorofenol, dessa forma, as estacas tratadas com creosoto vegetal 

provocaram melhorias no desempenho do material na resistência a organismos xilófagos, uma vez que o 

ataque foi melhor se comparado as estacas sem tratamento. O tratamento feito com Creosoto 2 + 3% de 

naftenato de cobre não se indica utilização, uma vez que apresentou resultados semelhantes à madeira 

sem tratamento. As soluções de creosoto purificado de modo geral apresentaram bom desempenho para 

o tratamento de madeira contra organismos xilófagos.
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Capítulo 41

EFEITOS DE DIFERENTES TEMPERATURAS NA CO-PI-
RÓLISE DE BIOMASSA E POLIETILENO TEREFTALATO 
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Resumo: A rápida industrialização e o grande crescimento populacional resultaram em um elevado aumento na 
demanda de energia e na geração de PET. Este trabalho teve como objetivo investigar o efeito da temperatura final 
do processo de co-pirolíse nas propriedades fisico-químicas e térmicas do biocarvão a partir de Eucalyptus spp. e 
PET. A mistura foi feita com 75% biomassa e 25% PET, submetidas ao processo de co-pirólise com temperatura 
final de 500 e 550°C e taxa de aquecimento de 5,0 ºC min-1. Os resultados mostram que a inserção do PET na 
co-pirólise é promissora para fins energéticos, entretanto as faixas de temperatura estudadas não culminaram em 
diferenças entre as propriedades investigadas, evidenciando que menores temperaturas devem ser estudadas para 
se observar os efeitos do PET no biocarvão. 

Palavras-chave: Biocombustível, Resíduos plásticos, Energia. 

EFFECTS OF DIFFERENT TEMPERATURES ON THE CO-PYROLYSIS OF BIO-
MASS AND POLYETHYLENE TEREPTHALATE (PET) FOR THE PRODUCTION OF 

BIOCHAR

Abstract: Rapid industrialization and large population growth have resulted in a high increase in energy demand 
and the generation of PET. This work aimed to investigate the effect of the final temperature of the co-pyrolysis 
process on the physicochemical and thermal properties of biochar from Eucalyptus spp. and PET. The blends were 
made with 75% biomass and 25% PET, submitted to the co-pyrolysis process with the final temperature of 500 
and 550°C and heating rate of 5.0 ºC min-1. The results show that the insertion of PET in co-pyrolysis is promising 
for energy purposes only the temperature ranges studied did not culminate in differences between the investigated 
properties, show that lower temperatures, should be studied to observe the effects of PET on biochar.

Keywords: Biofuel, Plastic waste, Energy.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento populacional atrelado à intensa industrialização, são os principais responsáveis 

por três grandes preocupações no cenário atual: aumento da demanda de energia, a crescente geração de 
resíduos sólidos urbanos (RSU) e as mudanças climáticas. Essas situações se tornaram preocupações es-
tratégicas em todo o mundo. A fim de solucionar uma parcela dessa questão e garantir o desenvolvimen-
to da sociedade, a Organização das Nações Unidas (ONU) desenvolveu em 2015 o projeto denominado 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que visa alcançar um futuro sustentável para o pla-
neta (VANHOLME et al., 2013). Os 17 ODS e suas metas definem um caminho para assegurar o acesso 
sustentável e a preço acessível à energia para todos, reduzir substancialmente a geração de resíduos por 
meio de aproveitamento e tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 
(ONU, 2015). Diante dessa realidade, alternativas que visam contribuir com o cumprimento das metas 
da ODS devem ser encaradas como uma oportunidade potencial. Nesse contexto de apelo à demanda 
de energia, elevado volume de RSU e as preocupações com as mudanças climáticas mundiais, juntas, 
têm se destacado para a utilização de resíduos como potencial produtor de energia renovável, acessível 
e sustentável (SAMAL et al., 2021).

Com grande potencial, biomassa e os materiais plásticos (principalmente o polietileno teref-
talato – PET), considerados os principais constituintes dos RSU em escala mundial, podem ser vistos 
como uma alternativa à produção de biocombustíveis economicamente viável  (SAMAL et al., 2021). 
A co-pirólise de biomassa e polímeros sintéticos têm sido o foco de pesquisas que visam, de uma forma 
ambientalmente segura, converter os resíduos em bens úteis em combustíveis (CZAJCZYŃSKA et al., 
2017), produção de carvão ativado, como adsorvente, nanotubos de carbono e biochar (AKANCHA; 
KUMARI; SINGH, 2019; VANAPALLI et al., 2021).  Sabe-se pouco sobre influência dos efeitos sinér-
gicos entre o plástico e a biomassa nas características térmicas do biocarvão (SAMAL et al., 2021). A 
avaliação da influência de alguns parâmetros do processo de co-pirólise, dentre eles a temperatura final 
do carvão vegetal oriundo de biomassa e PET ainda não são totalmente compreendidas. 

O estudo do impacto da temperatura final dos processos de co-pirólise sobre as características 
energéticas do carvão vegetal produzido possibilita empregar sua utilização como combustível sólido. 
As expectativas de obtenção de um novo produto energético e sustentável para o mercado são otimistas. 
Dessa forma, este estudo teve como objetivo investigar as propriedades físicas, químicas e térmicas do 
biocarvão produzido a partir de eucalipto e PET em diferentes temperaturas finais de co-pirólise. Tem-se 
a finalidade de entender a influência dos parâmetros do processo no carvão produzido, favorecendo e 
otimizando sua utilização como combustível sólido.    

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Obtenção da matéria prima e produção do carvão vegetal 

As matérias primas, biomassa e polietileno tereftalato (PET), foram provenientes dos resíduos 
sólidos urbanos oriundos do município de Jerônimo Monteiro, Espírito Santo (ES), Brasil, sob as coor-
denadas 20° 47’ 20” de latitude sul e 41° 23’ 42” de longitude oeste de Greenwitch. A biomassa utilizada 
foram maravalhas residuais do processamento mecânico da madeira de Eucalyptus spp. provenientes de 
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uma serraria de pequeno porte situada na cidade. Os materiais plásticos à base de PET pós consumo fo-
ram coletados e remoção das impurezas, foram limpos com água e triturados em pedaços com o auxílio 
de uma tesoura comum, em tamanhos aproximados de 3 cm x 3 cm. Ambas as matérias primas foram 
misturadas obedecendo a proporção de 75% de biomassa e 25% PET. 

Para a produção do carvão vegetal, as misturas de biomassa e PET foram submetidas ao pro-
cesso de co-pirólise, seguindo as descrições de Dias Júnior et al. (2016). Dessa forma, as amostras 
foram previamente secas em estufa a 103 ± 2ºC e submetidas a ação do calor em um cilindro metálico 
no interior de um forno tipo mufla conjugado a um sistema de recuperação e condensação de gases. Con-
siderando que o alvo principal da pesquisa é avaliar o carvão vegetal produzido a partir da co-pirólise 
em diferentes temperaturas, foi estabelecido a temperatura final de 500 e 550ºC e taxa de aquecimento 
de 5,0 ºC min-1. A quantidade de material usado em cada repetição foi de 300 ± 10 g, obedecendo as 
proporções estabelecidas, e tempo de permanência na temperatura final de 10 minutos.

2.2. Caracterização do carvão vegetal 

Para caracterização do carvão vegetal produzido a partir da co-pirólise de biomassa e PET 
em diferentes temperaturas, foi realizado a análise imediata conduzida conforme a norma D-1762-84 
(ASTM, 2007) que determina os teores de materiais voláteis, de cinza e de carbono fixo, além da obten-
ção do teor de umidade. O Poder Calorífico Superior (PCS) foi estimado conforme a equação proposta 
por (DEMIRBAŞ, 1997). A transformação dos valores do PCS para Poder Calorífico Inferior (PCI) e 
Poder Calorífico Útil (PCU) seguiram as Eq. 1 e 2, proposta por DIN 14918 (2010).

𝑉𝑉𝐹𝐹𝐼𝐼 = 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑃𝑃 − 600 ∗
9𝐻𝐻
100 

(1)

𝑉𝑉𝐹𝐹𝑈𝑈 = 𝑉𝑉𝐹𝐹𝐼𝐼(1 −𝑈𝑈) − 600𝑈𝑈  (2)

Em que: 

PCI = Poder Calorífico Inferior (kcal kg-1 ou J kg-1);

PCS = Poder Calorífico Superior (kcal kg-1 ou J kg-1);

H = teor de hidrogênio do material (%);

PCU = Poder Calorífico Útil (kcal kg-1 ou J kg-1);

U = Umidade (%).

Para compreender a degradação do material em função do tempo e temperatura, foi realizada 
a análise termogravimétrica diferencial (TGA) em um equipamento Labsys evo marca Setaram, sob 
atmosfera de gás nitrogênio, a uma vazão constante de 1,8 bar e razão de aquecimento de 5 °C min-1. A 
massa utilizada foi de ± 4 mg de material com granulometria situada entre 200 mesh e 270 mesh. Os ter-
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mogramas foram obtidos a partir de 50 °C, até a temperatura máxima de 650 °C e tempo de duração de 
130 minutos. A caracterização da estrutura química carbonosa foi realizada com o auxílio de um espec-
trofotômetro por transformada de Fourier (FTIR) no modo experimental de reflectância difusa (DRIFT) 
utilizando o equipamento Bruker Tensor-27, com 32 scans e amplitude espectral entre 600 a 4000 cm-1 
com amostra em um acessório de ATR (reflexão total atenuada) com cristal de ZnSe.

2.3. Análise de dados  

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Shapiro-wilk para verificação da normalidade. 
Para a verificação da proximidade das variâncias foi aplicado o teste F de comparação de variâncias. A 
fim de realizar a comparação das médias foi utilizado o teste de t de Student. Os testes foram a 95% de 
probabilidade. As análises foram realizadas com o auxílio do Software R Core.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores obtidos dos teores de materiais voláteis, cinzas e carbono fixo podem ser observa-

dos na Figura 1.

Figura 1 – Comparativo da análise imediata de carvão vegetal oriundo de biomassa e PET em dife-
rentes temperaturas de co-pirólise. 

Nota: Médias seguidas de mesma letra minúscula na mesma categoria não se diferem estatistica-
mente a 95% de probabilidade pelo teste t de Student.
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As temperaturas de pirólise não acarretaram diferenças significativas na análise imediata do 

carvão vegetal produzido (Figura 1), demonstrando que a faixa de temperatura analisada, entre 500 e 

550°C, não possibilitaram alterações no teor de materiais voláteis, de cinzas e de carbono fixo. Nesse 

sentido, entende-se que o aumento da temperatura não ocasionou maior concentração de minerais, vola-

tilização de gases e, consequentemente, maior concentração de carbono fixo. Por conseguinte, uma vez 

que a composição imediata não foi alterada, o poder calorífico do carvão vegetal também não apresentou 

diferenças quando produzido a 500 e a 550°C, como pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1 – Energia calorífica dos carvões de biomassa de eucalipto com PET em duas temperaturas 
de pirólise. 

Carvão PCS (MJ kg-1) PCI (MJ kg-1) PCU (MJ kg-1)
500°C 29,87 ± 0,24 a 28,60 ± 0,24 a 27,33 ± 0,23 a
550ºC 29,81 ± 0,18 a 28,54 ± 0,18 a 27,22 ± 0,18 a

Legenda: PCS: poder calorífico superior; PCI: poder calorífico inferior; PCU: poder calorífico útil. Médias 
seguidas de mesma letra minúscula nas colunas não se diferem estatisticamente a 95% de probabili-
dade pelo teste t de Student.

O aumento da temperatura de 500 para 550°C não acarretou em maior eficiência energética do 

biocarvão, uma vez que o carbono, principal elemento que se relaciona com o poder calorífico de com-

bustíveis, não apresentou alteração química, como observado na análise imediata. Quando comparado 

com um carvão vegetal produzido em mesmas condições de pirólise, percebe-se que a adição do PET ao 

processo pode contribuir para efeitos sinérgicos que agreguem características favoráveis para produção 

de combustíveis sólidos (ÖZSIN; PÜTÜN, 2018). Este efeito sinérgico foi observado por Samal et al. 

(2021) e por Xue et al. (2015), em que a adição de resíduos de polietileno com biomassa de eucalipto 

potencializou o poder calorífico superior do carvão, entretanto este comportamento não foi observado 

nos carvões de 500 e 550°C, demonstrando que ambas as temperaturas finais da co-pirólise foram supe-

riores à termodegradação do PET (ORDAZ-QUINTERO et al., 2020).

3.1. Análise termogravimétrica

A Figura 2 mostra a curva termogravimétrica das blendas de biocarvão de biomassa de euca-

lipto e poli-tereftalato de etila (PET) em duas temperaturas de pirólise. O primeiro estágio da perda de 

massa que ocorre entre 50 e 150ºC em ambos os tratamentos (Fig. 2A), é em decorrência da perda de 

umidade do biocarvão, em menor evidência no tratamento de 550ºC devido a maior temperatura de piró-
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lise. Os demais estágios de perda de massa referentes à termodegradação da holocelulose, 200 a 300ºC, 

e celulose, 300 a 400ºC, não foram observados, uma vez que a temperatura de pirólise dos tratamentos 

foi superior à temperatura de termodegradação destes constituintes. Desse modo, a perda de massa ob-

servada nos tratamentos é associada à degradação gradual da lignina que ocorre em faixa de temperatura 

mais ampla (ONG et al., 2020). O biocarvão produzido a 500°C apresentou maior perda de massa em 

comparação ao biocarvão produzido a 550°C, 15 e 12% respectivamente, ocorrendo aumento na taxa de 

perda de massa em ambos os tratamentos apenas quando a temperatura foi superior à qual foram produ-

zidos. Este comportamento foi semelhante ao observado por Siebeneichler et al. 2017, em que carvões 

produzidos a 500 e 700ºC apresentaram perda de massa apenas em temperatura superior a qual foram 

obtidos. A perda de massa em ambos os tratamentos não foi relacionada à degradação do PET, pois a 

termodegradação total deste material se encontra na faixa de 390 a 450°C (ORDAZ-QUINTERO et al., 

2020; SAMAL et al. 2021). As inflexões observadas nas curvas DTG (Fig. 2B), evidenciam os eventos 

supracitados, revelando perda de massa no intervalo de 50 a 150ºC, mantendo-se estável entre 200ºC à 

aproximadamente 450ºC e por fim, decrescendo a partir de 450ºC.

Figura 2 – Análise termogravimétrica TGA (A) e termogravimetria diferencial DTG (B) de carvão de 
biomassa de eucalipto com PET com temperatura de pirólise de 500 e 550ºC.

3.2. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

Os espectros da análise de FTIR do biocarvão oriundo de biomassa de eucalipto com PET em 

temperaturas de 500 e 550°C demonstram as mudanças químicas em função das temperaturas de forma-

ção as quais podem ser observadas na Figura 3.
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Figura 3 – Espectros de FTIR de biocarvão de biomassa de eucalipto com PET com temperaturas de 
pirólise de 500 e 550°C.

Devido ao efeito da pirólise em diminuir consideravelmente a umidade da biomassa, em am-
bos os tratamentos se nota bandas de baixa intensidade entre 3600 e 3200 cm-1 relacionadas a grupos 
O-H, que são associados a água constituinte no material. Outra banda evidente está próxima a 1600 cm-1, 
que constata a presença de ligações C=C de compostos aromáticos ou alcenos, conservados mesmo após 
a pirólise, evidenciando a permanência de lignina (MUSELLIM et al., 2018; ONG et al., 2020). Entre 
1300 a 1000 cm-1 nota-se em ambos os tratamentos a presença de grupos com ligações C-O, compostos 
por ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, álcoois e anidridos (ONG et al., 2020). Nenhuma banda relacio-
nada a compostos do PET foi observada na análise, corroborando a não permanência deste material na 
composição do biocarvão em ambas as temperaturas. 

4. CONCLUSÃO

De acordo com os dados obtidos, as temperaturas finais de 500 e 550ºC estudadas para o pro-
cesso de co-pirólise de biomassa e polietileno tereftalato (PET) não ocasionaram diferenças significati-
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vas no biocarvão produzido, demonstrando que nesta faixa de temperatura não foi possível notar qual-

quer efeito positivo ou negativo do PET nas propriedades do biocarvão. Faixas de temperaturas menores 

devem ser investigadas a fim de se perceber os efeitos do PET sobre as propriedades físico-químicas e 

energéticas do biocarvão. Contudo, recomenda-se ampliar os estudos sobre a temática, a fim de avaliar 

as melhores condições do processo, otimizando a obtenção de um novo produto energético no mercado. 
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Capítulo 42

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE TRATAMENTOS 
SUPERFICIAIS NAS PARTÍCULAS LIGNOCELULÓSICAS 

DA CASCA DO CAFÉ PARA APLICAÇÕES EM 
BIOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS 
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OLIVEIRA, M. P¹; CAMILLO, M. O¹.

1 Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil.
Autor correspondente (e-mail): correiapaulorob@gmail.com 

Resumo: Materiais lignocelulósicos têm sido muito utilizados como cargas de reforço para melhorar as proprie-
dades mecânicas de biocompósitos poliméricos. Porém, uma das dificuldades encontradas para a sua aplicação é a 
baixa interação fibra/matriz. No presente trabalho foi avaliado eficácia de três pré-tratamentos, em relação a remo-
ção de compostos amorfos, nas partículas lignocelulósicas da casca do café por análises de caracterização química 
e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Sendo esses, tratamento químico com soluções de hidróxido de 
sódio (NaOH), hidrotérmico sob altos valores de temperatura e pressão e biológico com fermentação em estado 
sólido pelo fungo Phanerochaete chrysosporium. Os resultados apontaram que dentre todas as condições dos mé-
todos aplicados, o tratamento químico com NaOH 5% foi o que apresentou maior remoção de compostos amorfos, 
apresentando uma superfície rugosa e sem fissuras, com 51,6% de exposição da celulose, a fração cristalina. Por 
essas razões infere-se que melhor seriam os efeitos na interface de ligação partícula/matriz e consequentemente 
nas propriedades do produto quando aplicado esse tratamento a carga.

Palavras-chave: Pré-Tratamentos; celulose; tratamentos químicos.

STUDY OF THE INFLUENCE OF SURFACE TREATMENTS ON THE 
LIGNOCELLULOSIC PARTICLES OF THE COFFEE HUSK FOR APPLICATIONS IN 

POLYMERIC BIOCOMPOSITES

Abstract: Lignocellulosic materials have been widely used as reinforcing fillers to improve the mechanical prop-
erties of polymeric biocomposites. However, one of the difficulties encountered in its application is the low fiber/
matrix interaction. In the present work, the effectiveness of three pre-treatments was evaluated, in relation to the 
removal of amorphous compounds, in lignocellulosic particles from coffee husks by chemical characterization 
analysis and Scanning Electron Microscopy (SEM). These are chemical treatment with sodium hydroxide (NaOH) 
solutions, hydrothermal treatment under high temperature and pressure and biological treatment with solid state 
fermentation by the fungus Phanerochaete chrysosporium. The results showed that among all the conditions of the 
applied methods, the chemical treatment with 5% NaOH showed the greatest removal of amorphous compounds, 
presenting a rough and crack-free surface, with 51.6% exposure of cellulose, the crystalline fraction. For these 
reasons, it is inferred that the effects on the particle/matrix bonding interface would be better, and consequently on 
the properties of the product when this treatment is applied to the load.

Keywords: Pre-Treatments; Cellulose; Chemical treatments.
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1. INTRODUÇÃO
O movimento pela conscientização ambiental tem motivado a busca por alternativas de utiliza-

ção de recursos renováveis. Em se tratando disso, as fibras vegetais (FV) ou fibras lignocelulósicas (FL), 
como também são conhecidas, estão em evidências em inúmeras pesquisas voltadas para a sua utilização 
como cargas de reforço para compósitos poliméricos (BALLA et al., 2019; SOOD; DWIVEDI, 2018). 

O café é o produto de maior exportação do Brasil. Em termos de produção a Companhia Na-
cional de Abastecimento – CONAB, prever cerca de 49 milhões de sacas beneficiadas para a safra de 
2021 (CONAB, 2021). No processamento desse fruto para a comercialização aproximadamente 50% em 
peso é descartado, e nesse contexto, o café é apontado como fonte promissora de resíduos agrícolas que 
podem ser reutilizados (MENDOZA MARTINEZ et al., 2019). 

Mesmo com as inúmeras vantagens oriundas da utilização das FL o caráter hidrofílico apre-
sentado por essas pode comprometer as propriedades dos biocompósitos, devido à baixa compatibilida-
de com matrizes hidrofóbicas e suscetibilidade a absorção de água (S; HIREMATH, 2019). Embora as 
FL apresentem essa desvantagem, esses não são os fatores limitantes para o seu uso, diversos tratamen-
tos superficiais podem ser aplicados a essas fibras sendo eles, químicos, físicos ou biológicos, mas todos 
apresentam um objetivo em comum de melhorar a compatibilização entre a matriz e o reforço utilizado 
(FERREIRA; CRUZ; FANGUEIRO, 2019). 

Dentre os tratamentos químicos destaca-se a técnica de mercerização no qual soluções de 
hidróxido de sódio promovem a ionização dos grupos hidroxilas presentes no meio, modificando qui-
micamente a estrutura das fibras pelas quebras das ligações de hidrogênios (FERREIRA; CRUZ; FAN-
GUEIRO, 2019). O tratamento hidrotérmico promovido pela auto hidrólise da água é um exemplo de 
método físico, a pressão de vapor gerada com o aumento da temperatura em autoclave ou reator dissolve 
parte da hemicelulose e extrativos presentes no material (RUIZ; THOMSEN; TRAJANO, 2017). Fun-
gos e enzimas podem ser utilizados para a degradação de lignina, hemicelulose e remoção de parte dos 
extrativos por meio de reações de hidrólise enzimática, desde que sejam dadas as condições específicas 
ao meio (QIAN et al., 2015). 

Diante do que foi exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência dos di-
ferentes métodos de tratamentos, químico, físico e biológico aplicados nas partículas da casca do café, 
investigando qual deles oferecerá uma maior exposição das moléculas de celulose para com que esse 
material, antes tratado como um resíduo, apresente potencial para ser aplicado como carga de reforço 
em biocompósitos poliméricos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Materiais

As cascas do café foram fornecidas por um produtor rural da cidade de Santa Tereza localiza-
da no Espírito Santo, Brasil. Para uma maior homogeneização do tamanho das partículas, essas cascas 
foram moídas em um Moinho de Faca Macro tipo Willey (NR10-NR12) – SL-32/NR , material retiro na 
peneira de 60# foi utilizado para as análises de caracterização química.
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2.2. Métodos

2.2.1. Tratamento Químico: Mercerização

Para avaliar a influência da concentração alcalina no tratamento superficial da casca do café, 
foram preparadas três soluções de hidróxido de sódio (NaOH) nas concentrações de 5, 10 e 20% (m:v). 
A proporção de casca do café e solução alcalina utilizada foi de 1:10 (m:v), o tempo de contato, a tem-
peratura de reação e a agitação do meio se mantiveram constantes, sendo estas 2 horas, 70°C e 500 rpm, 
respectivamente.

2.2.2. Tratamento Físico: Hidrotérmico

Em um erlenmeyer com capacidade de 500 mL foram imersas em água destilada as cascas do 
café utilizadas na proporção de 1:20 (m:v). Nesse tratamento foi avaliado a exposição das moléculas de 
celulose em função do tempo. Os recipientes foram acondicionados em uma autoclave vertical Phoenix 
Luferco AV – 100 programada para operar a 121°C e 98,06 kPa para os seguintes intervalos de tempo: 
30, 60 e 120 min.

2.2.3. Tratamento Biológico: Fermentação em estado sólido por P. chrysospo-
rium

Realizou-se uma fermentação em estado sólido, na qual, o P. chrysosporium foi inoculado na 
casca do café para verificar o grau de exposição das fibras de celulose alcançado pela ação do referido 
microrganismo. Para isso, foram adicionadas, separadamente, 10 g de casca de café em 8 erlenmeyers 
de 500 mL, previamente esterilizados em autoclave vertical. Para as fermentações, que ocorreram em 
capela de fluxo laminar, foram inseridos em cada erlenmeyer 0,1 g de inóculo proveniente de um es-
toque sólido, com composição 20:80 (farelo de trigo:bagaço de cana). Para atingir a umidade ideal do 
meio (60%) foram adicionados a cada frasco 15 mL de uma solução salina com composição descrita por 
Urbánszki; Szakkács; Tengerdy (2000). As amostras foram retiradas em 24, 48, 72 e 96 horas de ensaio.

2.2.4. Caracterização Química

Para se determinar o teor dos materiais lignocelulósicos presentes na casca do café in na-
tura e após os tratamentos foram realizadas as seguintes análises, em triplicata, de forma sequencial. 
i- Determinação do teor de extrativos segundo as recomendações da NBR 14853:2010 (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010). Com o material isento de extrativos foram quantifi-
cados ii- o teor de lignina por uma modificação da NBR 7989:2014 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2014) e iii- o teor de celulose e hemicelulose de acordo com os procedimentos 
descritos por Rowell (2012). O teor de cinzas das amostras foi determinado baseado na norma TAPPI T 
211 om-02 (TAPPI, 2002).

2.2.5. Caracterização Morfológica

Para observar quais os efeitos dos diferentes tratamentos aplicados na superfície da casca do 
café, fotomicrografias foram capturas por análises de Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterização lignocelulósica e densidade das fibras in natura e 
tratadas

A caracterização química das FV é um fator importante para se entender a relação desses ma-
teriais com as propriedades térmicas e mecânicas dos biocompósitos poliméricos. A Tabela 1 expõem 
os valores para celulose, hemicelulose, lignina, extrativos e cinzas encontrados para a casca do café in 
natura e após os tratamentos aplicados.

Tabela 1 – Composição lignocelulósica da casca do café in natura e tratada.

Celulose (%) Hemicel. (%) Lignina (%) Extrativos (%) Cinzas (%)

IN NAT 34,1 ± 2,0 30,8 ± 2,0 24,2 ± 1,0 20,4 ± 1,0 5,4 ± 0,5
NAOH 5 51,6 ± 2,0 18,2 ± 1,0 23,2 ± 0,5 10,0 ± 0,5 1,4 ± 1,0
NAOH 10 52,4 ± 3,0 15,2 ± 3,0 26,6 ± 1,0 12,9 ± 0,5 1,4 ± 0,5
NAOH 20 52,8 ± 3,0 11,3 ± 2,0 25,7 ± 1,0 9,5 ± 0,5 1,5 ± 1,0
HIDRO 30 35,2 ± 0,5 30,3 ± 2,0 25,4 ± 2,0 9,5 ± 0,5 1,6 ± 0,5
HIDRO 1 29,8 ± 2,0 37,8 ± 2,0 26,0 ± 2,0 12,4 ± 1,0 1,7 ± 0,5
HIDRO 2 33,7 ± 2,0 37,1 ± 2,0 25,0 ± 0,5 12,4 ± 0,5 1,3 ± 0,5
BIO 1 40,6 ± 1,0 28,6 ± 1,0 26,7 ± 2,0 9,5 ± 0,5 2,9 ± 0,5
BIO 2 42,0 ± 3,0 29,4 ± 1,0 26,3 ± 0,5 10,5 ± 0,5 2,1 ± 0,5
BIO 3 40,3 ± 1,0 29,4 ± 1,0 28,1 ± 1,0 11,4 ± 1,0 2,3 ± 0,5
BIO 4 40,0 ± 0,5 28,8 ± 0,5 28,6 ± 1,0 11,6 ± 0,5 3,2 ± 0,5

Legenda: IN NAT = in natura; HIDRO 30, HIDRO 1 e HIDRO 2  = tratamentos hidrotérmicos nos tempo 
de 30 min, 1 e 2h; NAOH 5, NAOH 10 e NAOH 20 = tratamentos químicos com soluções de 5, 10 e 20%; 
BIO 1, BIO 2, BIO 3 e BIO 4 = tratamentos biológicos retirados a cada 24h de ensaio. 

As FV não possuem composição fixa, tanto os constituintes químicos quanto o teor desses 
podem variar de acordo com a espécie, condições do solo e do clima da região (HO et al., 2012). Os 
extrativos para a casca do café in natura, por exemplo, foram quantificados neste trabalho em 20,4%, 
Setter et al. (2020), Carvalho et al (2018) e Collazo-Bigliardi; Ortega-Toro; Chiralt Boix (2018) que 
também utilizaram fibras da casca do café em seus estudos encontraram para esse mesmo componente 
20,5, 6,7 e 17,8%, respectivamente. 

Os percentuais identificados para a celulose, hemicelulose e lignina foram de 34,1, 30,8 e 
24,1%. Valores próximos aos encontrados para lignina foram publicados por Setter et al. (2020), 27,1% 
e Huang et al. (2018), 20,7%, e para a celulose por Collazo-Bigliardi; Ortega-Toro; Chiralt Boix (2018) 
35,4%.

Como forma de facilitar a exposição dessas moléculas, os tratamentos aplicados nas fibras da 
casca do café tiveram como objetivo principal a degradação desses materiais. Ao observar os aumentos 
no teores de celulose apresentados na Tabela 1, pode-se afirmar que todos os tratamentos realizados 
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alcançaram tal objetivo, indicando que modificações estruturais ou químicas ocorreram e que melhorias 
nas propriedades mecânicas de bicompósitos podem ser melhoras com a adição dessa fração cristalina, 
visto que a celulose confere resistência e rigidez (MOKHOTHU; JOHN, 2015).

Dentre todos os tratamento realizados, destaca-se o tratamento NAOH 20, com maior percen-
tual de exposição das celulose, 52,7%. Outros autores também obtiveram um alto índice de exposição 
das moléculas de celulose em fibras tratadas com NaOH, utilizando as fibras da casca de café para 
incorporar uma matriz de polipropileno Oliveira; Gonçalves (2013) atingiram 66,4% com NaOH 2,5% 
a 120°C por 10 min e Bartos et al. (2020) relataram que o aumento da celulose excedeu 50% quando o 
bagaço de cana foi tratado com NaOH 15% durante 1h.

Em todos os tratamentos realizados houve redução no teor de extrativos e cinzas, isso pode 
ser justificado pelo baixo peso molecular apresentado por esses materiais, que os tornam mais fáceis de 
serem eliminados (SOOD; DWIVEDI, 2018). Os aumentos nos teores de lignina e hemicelulose para 
os tratamentos HIDRO’s e BIO’s estão relacionados com tal redução. A perda no percentual de hemi-
celulose foi observada em todas as condições testadas nos tratamentos químicos, indicando que o meio 
alcalino é um potencializador para a remoção desse material (AJOUGUIM et al., 2019). 

3.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

As superfícies da casca do café in natura e após os tratamentos aplicados encontram-se expos-
tos nas Figuras 1-2.

Figura 1 – Fotomicrografias da casca do café.

Nota: in natura [A-B] e para os tratamentos NaOH 5 [C-D], NaOH 10 [E-F], NaOH 20 [G-H], HIDRO 30 
[I-J], HIDRO 1 [K-L].
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Figura 2 – Fotomicrografias para os tratamentos.

Nota: HIDRO 2 [M-N], BIO 1 [O-P], BIO 2 [Q-R], BIO 3 [S-T] e BIO 4 [U,V].

Em análise as Figuras 1 e 2 observa-se que o tratamento com solução de NaOH 5%, Figura 
1 [C-D], foi o que apresentou superfície mais rugosa, devido à maior remoção de compostos amorfos, 
por esses motivos a resina polimérica tem maior probabilidade de penetração nas partículas tratadas por 
essa condição, conferindo assim aos biocompósitos melhorias em suas propriedades mecânicas. Para 
as concentrações de 10 e 20% de NaOH fissuras foram observadas nas partículas indicando que houve 
degradação do material 

De uma maneira geral, em análise aos tratamentos físicos e biológicos não foram constatadas 
grandes modificações na superfície. Porém, nas fotomicrografias [K-L] da Figura 3 foram observados 
pequenos segmentos distribuídos na superfície das partículas que podem ser associados à resquícios de 
material extrativo ou a formação de pseudoligninas (ARAYA et al., 2015). Qian et al. (2015), relataram 
esse mesmo comportamento em fibras de bambu. Já nas fotomicrografias [U-V] na Figura 4, referente ao 
tratamento BIO 4 foi possível identificar o aparecimento de hifas, assim como observado por Jayamani; 
Loong; Bakri (2020) e, neste caso, há uma grande probabilidade de que sejam proliferações bacterianas.  

4. CONCLUSÃO
A partir da caracterização das partículas lignocelulósicas da casca do café foi possível confir-

mar a potencial aplicação desse recurso renovável como carga de reforço para biocompósitos poliméri-
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cos. Na caracterização química, independentemente do método de tratamento, foi alcançado a exposição 
das moléculas de celulose por meio da eliminação de compostos amorfos e de baixo peso molar. Dentre 
todos os métodos de tratamentos, o que apresentou vantagem significativa para ser empregue foram os 
tratamentos químicos, devido a maior exposição das moléculas de celulose conforme exposto na Tabela 
1 e pela melhor limpeza na superfície como observado pelas fotomicrografias capturadas por MEV, 
sendo a condição ideal para ser aplicado o tratamento a concentração de NaOH 5%, pois nas demais 
concentrações fissuras foram observadas indicando degradação ao material.
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Resumo: A necessidade de elementos estruturais leves, com elevada rigidez e resistência nas diferentes aplicações 
tem contribuído para o aumento da utilização de novos materiais inovadores e sustentáveis, nos quais se incluem 
as estruturas em sanduíche. Por apresentarem facilidade de montagem, faz com que se tenha economia de custo 
e tempo. Os atuais estudos estão buscando desenvolver inúmeras combinações de diferentes materiais para apli-
cações na construção civil. Diante o exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades físicas, 
mecânicas e acústicas de painéis sanduíches com núcleo de gesso. Foram produzidos os compósitos nas dimensões 
de 15 x 15 x 1,5 cm em três tratamentos: utilizando lâminas de paricá, eucalipto e folhas de celulose branqueada. 
As lâminas foram coladas no núcleo de gesso utilizando o adesivo Epóxi, sendo realizado três repetições por tra-
tamento. Constatou-se que, houve melhorias nas propriedades físicas, uma vez que os painéis produzidos absorve-
ram menos água, que o dry wall comercial. Da mesma forma, os tratamentos com paricá e eucalipto apresentaram 
melhores resistência à flexão estática. Já o isolamento acústico não apresentou diferenças entre os tratamentos. 
Com base nos resultados, concluiu que as lâminas de madeira mostraram ser uma alternativa promissora para uti-
lização como faces de painéis de gesso, uma vez que suas propriedades apresentaram ser favoravéis para criação 
de novos materiais.

Palavras-chave: Lâminas; Epóxi; painéis estruturais.

PHYSICAL, MECHANICAL AND ACOUSTIC PROPERTIES OF SANDWICH 
PANELS WITH GYPSUM NUCLEUS

Abstract: The need for light structural elements, with high rigidity and strength in different applications has 
contributed to the increased use of new innovative and sustainable materials, which include sandwich structures. 
Because they are easy to assemble, it saves time and cost. Current studies are seeking to develop numerous com-
binations of different materials for applications in civil construction. Given the above, this work aimed to evaluate 
the physical, mechanical and acoustic properties of sandwich panels with a gypsum core. The composites were 
produced in the dimensions of 15 x 15 x 1.5 cm in three treatments: using sheets of paricá, eucalyptus and bleached 
cellulose sheets. The sheets were glued to the plaster core using Epoxy adhesive, with three repetitions per treat-
ment. It was found that there were improvements in physical properties, since the panels produced absorbed less 
water than the commercial dry wall. Likewise, the treatments with paricá and eucalyptus showed better resistance 
to static bending. Sound insulation, on the other hand, did not show differences between treatments. Based on the 
results, it was concluded that wood veneers proved to be a promising alternative for use as plasterboard faces, since 
their properties were favorable for the creation of new materials.

Keywords: Blades; Epoxy; structural panels.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, os painéis sanduíche são reconhecidos por sua importância em diversos campos 

técnicos, principalmente na aeronáutica, automotiva e engenharia estrutural (YU et al, 2017).  Na enge-

nharia estão sendo cada vez mais utilizados como estruturas e componentes não estruturais em edifícios, 

como montagens de paredes e pisos. Estes geralmente compreendem um núcleo espesso de material 

isolante leve entre duas camadas finas de material resistente. As principais vantagens são a leveza e as 

resistências mecânica e à corrosão, boas propriedades de isolamento térmico e durabilidade (MOTTA et 

al., 2016; PEREIRA D et al., 2016). 

Visto os painéis sanduíche inicialmente foram aplicados nas indústrias aeroespacial e naval, 

expandindo o seu potencial para a indústria da construção, sendo que cada uma utiliza formas estruturais 

específicas, que podem ser obtidas através da combinação dos diferentes materiais utilizados no núcleo 

e nas placas. Apesar da diversidade de materiais e configurações já existentes para os painéis sanduíche, 

novos materiais e combinações, estão constantemente a ser propostos e utilizados (FARIA, 2014).

Nos últimos anos, estudos sobre os painéis sanduíche estão sendo desenvolvidos, como por 

exemplo Zhang et al. (2013) que estudaram a resistência à compressão e resposta dinâmica de placas 

sanduíche de metal corrugado com núcleos de placa sinusoidal não preenchidos e preenchidos com 

espuma. Já Pascual et al. (2017) apresentou componentes de estrutura sanduíche de vidro GFRP (Glass 

Fiber Reinforced Polymer) com ligação adesiva para aplicações de envidraçamento estruturalmente 

eficientes.

Embora o gesso tenha propriedades atrativas para a construção civil como ausência de retra-

ção por secagem, ótimas propriedades térmicas e acústicas, resistência ao fogo, endurecimento rápido e 

excelente acabamento superficial, este material apresenta limitações, por exemplo alta permeabilidade à 

água, natureza porosa, baixa resistência à compressão, baixa resistência à flexão e tração, sendo utiliza-

do somente para ambientes internos (SOPHIA, et al 2016). Com isso, neste trabalho objetivou-se avaliar 

as propriedades físicas, mecânicas e acústicas de painéis sanduíches com núcleo de gesso e diferentes 

faces, visando à produção de novos materiais com melhores propriedades. 

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para produção do núcleo dos painéis sanduíches foram utilizados gesso fino para fundição 

proveniente do polo gesseiro do Araripe, no estado de Pernambuco. Esse material apresenta como ca-

racterísticas massa específica aparente de 781 kg/m³, tempo de início e fim de pega de 9 e 22 minutos, 
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respectivamente, e módulo de finura de 0,85. 

Para as faces dos painéis foram utilizadas lâminas de paricá (Schizolobiumamazonicum 

Herb.), lâminas de eucalipto e folhas de polpa celulósica, sendo utilizada uma lâmina para cada face.

O núcleo de gesso foi fabricado utilizando ripas de madeira de 15 x 15 x 1,5 cm, a relação 

água/gesso foi determinada de acordo com a norma EN 13279-2 (2014). O traço foi determinado com 

base na massa unitária do gesso, sendo calculada conforme a NBR 12127 e NBR 13207 e o tempo de 

cura foi sete dias.

As lâminas de paricá foram obtidas a partir de árvores com 6 anos de idade, provenientes da 

empresa do Grupo Concrem da cidade de D. Elizeu/PA. As lâminas de eucalipto (Eucalyptus grandis) 

foram provenientes de árvores de idade de 18 anos, abatidas na própria universidade e laminadas na 

Unidade de Painéis da Universidade Federal de Lavras, Lavras/MG e as folhas de polpa celulósica bran-

queada foram obtidas pelo processo kraft da empresa Fibria (Jacareí/SP Brasil) de eucalipto (Eucalyptus 

urophylla x Eucalyptus grandis) com idade em torno de 8 anos. As lâminas de paricá, eucalipto e as 

folhas de celulose branqueada foram coladas no núcleo de gesso com adesivo Epóxi sendo a gramatura 

igual a 160 g/m² (Figura 1).

Figura 1 – Painéis sanduíche de núcleo de gesso e faces de celulose branqueada, eucalipto e paricá.

Fonte: Dos autores, 2021.
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Vinte e quatro horas depois de serem colados, os painéis foram esquadrejados para obtenção 
dos corpos de prova para realização dos ensaios (Figura 2).

Figura 2 – Esquadrejamento dos painéis sanduíche para realização dos ensaios

Fonte: Dos autores, 2021.

Foram realizados os ensaios físicos de densidade aparente, umidade de equilíbrio e absorção 
de água com 120 minutos. As dimensões dos copos de prova foram 4 x 4 x 1,5 cm, sendo que a den-
sidade foi feita com três corpos de prova de cada painel. Posteriormente, realizou em um destes três a 
umidade de equilíbrio e nos outros dois a absorção de água. Também ocorreram os ensaios mecânicos 
de flexão estática e isolamento acústico, dos quais as dimensões dos corpos de prova foram 5 x 15 x 1,5 
cm e 4 x 15 x 1,5 cm respectivamente. 

Para o ensaio de isolamento acústico os corpos de prova com dimensões de 4 x 15 x 1,5 cm 
foram submetidos aos ensaios na UEPAM, Unidade experimental de painéis de madeira, da UFLA (Uni-
versidade Federal de Lavras). O ensaio consistiu em colocar o corpo de prova em uma caixa, constituída 
por duas câmaras de madeira de espessura igual a 2 cm, revestidas por espuma acústica de 30mm. 

O ruído escolhido para a realização do ensaio foi o ruído rosa, que apresenta frequência e 
energia constantes. O mesmo foi emitido pelo autofalante localizado na câmara inferior do equipamento 
de ensaio. Inicialmente realizou-se o ensaio sem a colocação do corpo de prova (controle) e a pressão 
sonora que atravessou o equipamento e se dissipou na câmara superior, foi medida pelo decibelímetro 
localizado na parte superior da mesma. O procedimento foi repetido com a colocação dos painéis san-
duíches com diferentes faces.

Para avaliação das propriedades físicas e mecânicas, adotou-se um delineamento inteiramen-
te casualizado (DIC), composto 4 tratamentos (Celulose, Eucalipto, Dry Wall e Paricá). Foi realizada 
uma análise variância (ANOVA) e para comparação das médias adotou-se o teste Scott-Knott, a 5% de 
significância. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas Figura 3a, 3b, 3c estão apresentados os valores de densidade aparente, umidade e absor-

ção de água, respectivamente, para os painéis sanduíches com núcleo de gesso.

Figura 3 – Propriedades físicas: a) Densidade. (b) Umidade. (c) Absorção de água.

a)

b)

c)
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Para a densidade aparente, os resultados na Figura 3a mostram que, o dry wall apresentou 
menor densidade, seguido do painel sanduíche com lâminas de paricá, eucalipto e celulose respectiva-
mente.

Com relação a absorção de água, os painéis sanduíche com lâminas de eucalipto, apresentou 
menor porcentagem de absorção de água, bem como os que utilizou lâminas de paricá e celulose braque-
ada. Os tratamentos estatisticamente se diferiram, mas quando comparamos o dry wall comercial com o 
painel com as faces de lâminas de eucalipto, observamos uma redução de 46,14%, sendo uma vantagem. 

Uma das maiores deficiências do gesso como material de construção é sua suscetibilidade à 
água (PINTO et al. 2016) o que restringe seu uso à ambientes secos (VELOSO et al. 2021). Portanto, 
as lâminas de eucalipto e paricá se mostraram benefíca, podendo ampliar a utilização do gesso quando 
compósito. 

Para a umidade, os resultados na Figura 3b mostram que não houve diferença estatística en-
tre os tratamentos. Os valores de umidade encontrados variaram de 0,42% a 1,03 %. Observa-se que 
a umidade não aumentou mais de 2%, o que segundo Chinta et al. (2013), pode ser considerado como 
controlado. 

Na Figura 4 está apresentado os valores de resistência à flexão estática para os painéis sandu-
íches.

Figura 4 – Módulo de ruptura dos painéis sanduíche.

Os resultados para resistência à flexão dos compósitos (Figura 4) os tratamentos se diferiram 
estatisticamente. O dry wall apresentou menor resistência, do que os demais tratamentos. Esta redução, 
provavelmente ocorreu devido à sua densidade também ter sido inferior as demais. Outro fator é devido 
o gesso apresentar baixas resistências, devido sua matriz ser frágil, ou seja, as lâminas de madeira de 
eucalipto e paricá melhoraram a matriz do compósito. O valor mínimo exigido pela norma EN 13279-1 
(EN, 2006) é de 1MPa, logo todos os tratamentos atenderam o mínimo exigido pela norma. A Figura 5 
apresenta os valores de isolamento acústico para os painéis sanduíche com núcleo de gesso.
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Figura 5 – Isolamento acústico dos painéis sanduíche.

Com relação ao isolamento acústico, todos os painéis sanduíche apresentaram valores iguais 
estatisticamente, e diferiram do controle, ou seja, o ensaio realizado sem nenhum corpo de prova. A ca-
pacidade de um material permitir ou não absorção sonora está relacionada com sua porosidade (VELO-
SO et al. 2021). Portanto, os materiais porosos como o gesso, quando expostos ao som ocorre a vibração 
das moléculas de ar de dentro dos poros (MORETTI, BELLONI e AGOSTI, 2016). Sendo assim, todos 
os tratamentos mostraram absorção sonora e valores aproximados ao comercial, não se divergindo.  

4. CONCLUSÃO
Pode-se concluir que os painéis sanduíche com lâminas de madeira e folhas de celulose bran-

queada, mostrou ser uma alternativa viável, visto que os painéis produzidos absorveram menos água, 
que o dry wall comercial. A absorção de água é umas das propriedades mais importantes para o gesso, 
pois sua desvantagem é a restrição para ambientes secos devido sua estrutura porosa. Sendo assim, as 
lâminas reforçaram o núcleo de gesso.

Além de absorver menos água, os painéis produzidos apresentaram maiores módulos de rup-
tura, mas todos os tratamentos atenderam o mínimo exigido por norma. A baixa resistência á flexão 
estática, já é uma característica devido as matrizes serem frágeis, mas as lâminas de madeira ajudaram 
a melhorar esta propriedade mecânica e reforçar o compósito.

O painel sanduíche produzido com lâminas de eucalipto apresentou excelentes propriedades, 
tais como a menor absorção de água e elevada resistência à flexão. Já os painéis produzidos com as 
lâminas de paricá e as folhas de celulose braqueada, também apresentaram resultados satisfatórios e vi-
áveis, quando comparados ao painel comercial. Sendo assim, o estudo mostrou viabilidade na produção 
de painéis sanduíche com núcleo de gesso, pois conseguiu melhorias nas propriedades mecânicas e esse 
ganho não afetou as propriedades físicas e acústicas. 

Vale ressaltar também, que é um material inovador, leve e com facilidade e rapidez de produ-
ção. Isso fomenta a ideia de que lâminas de diferentes materiais podem ser incorporadas no núcleo de 
gesso e são alternativas promissoras para criação de novos materiais. 
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Capítulo 44
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Resumo: O conhecimento sobre as propriedades tecnológicas da madeira possibilita a obtenção de parâmetros 
que auxiliam na determinação da utilização adequada desse material. Nesse contexto, uma importante propriedade 
a ser determinada é a capacidade da madeira resistir a impactos.  Diante disso, esse estudo teve como objetivo 
determinar a resistência ao impacto da madeira de Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson sub-
mersa em água e seca ao ar livre. Para tanto, foram usados 20 corpos de prova de cada tratamento com dimensões 
de 2 x 2 x 30 cm, respectivamente, largura, espessura e comprimento. Estes foram submetidos em sua região cen-
tral ao impacto do pêndulo de Charpy no plano tangencial dos anéis de crescimento. Para avaliar o comportamento 
da resistência ao impacto da madeira dos tratamentos distintos, os dados foram submetidos à análise de variância 
e detectando-se a existência de ao menos uma diferença entre os tratamentos, as médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. A madeira seca ao ar livre resultou nas maiores médias para os 
parâmetros avaliados, com valor de resistência ao impacto de 92,51 KJ.m-2, enquanto a madeira saturada apresen-
tou um valor de 67,31 KJ.m-2. Os resultados encontrados mostraram que a madeira de Corymbia citriodora foi mais 
resistente ao impacto quando seca ao ar livre.

Palavras-chave: propriedades físicas e mecânicas, resistência ao impacto, qualidade da madeira.

DYNAMIC BENDING OF WOOD FROM Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & 
L.A.S. JOHNSON SUBMERGED IN WATER AND DRIED IN THE OPEN AIR

Abstract: Knowledge about the technological properties of wood makes it possible to obtain parameters that help 
determine the proper use of this material. In this context, an important property to be determined is the ability 
of wood to resist impacts. Therefore, this study aimed to determine the impact strength of Corymbia citriodora 
(Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson submerged in water and dried outdoors. For this purpose, 20 samples of 
each treatment were used, with dimensions of 2 x 2 x 30 cm, respectively, width, thickness and length. These 
were subjected in their central region to the impact of the Charpy pendulum on the tangential plane of the growth 
rings. To evaluate the behavior of the impact strength of wood from different treatments, the data were subjected 
to analysis of variance and detecting the existence of at least one difference between treatments, the means were 
compared by Tukey’s test at the level of 5 % of probability. Open-air dried wood resulted in the highest averages 
for the evaluated parameters, with an impact resistance value of 92.51 KJ.m-2, while saturated wood presented 
a value of 67.31 KJ.m-2. The results found showed that Corymbia citriodora wood was more resistant to impact 
when dried outdoors.

Keywords: physical and mechanical properties, impact resistence, wood quality.
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1. INTRODUÇÃO
O fortalecimento da utilização da madeira como matéria-prima para fins industriais ou no sis-

tema construtivo está diretamente relacionado ao conhecimento das suas propriedades físicas e mecâni-
cas (GONÇALVES et al., 2009). A madeira é um material orgânico, heterogêneo e que apresenta em sua 
composição celulose, hemicelulose, lignina e extrativos, possuindo versatilidade de usos para produção 
de variados produtos (BELTRAME et al., 2013).

Existe uma diversidade de ensaios que podem ser executados com a finalidade de avaliar esse 
material (HAMM et al., 2007). Os ensaios de propriedades físico-mecânicas são importantes para de-
terminar a sua utilização. Assim, ao aliar as respostas das características físicas e mecânicas a aspectos 
econômios, estéticos, de durabilidade e trabalhabilidade, pode-se classificar e agrupar madeiras para 
usos a que se mostram mais adequadas (MORAES NETO et al., 2009).

Quanto às propriedades físicas da madeira, pode-se destacar a massa específica e a retratibi-
lidade, enquanto para as propriedades mecânicas é realizada a avaliação da compressão, cisalhamento, 
dureza, flexão e tração (GALLIO et al., 2016). Dentre as propriedades mecânicas que podem ser avalia-
das, pode-se destacar a flexão dinâmica, em que o seu estudo ocasiona na determinação da capacidade 
de resistência ao impacto (BELTRAME et al., 2010). A sua determinação, em termos práticos, é impor-
tante no uso da madeira para fabricação de cabos de ferramentas, estruturação de escadas, carrocerias, 
mastros, dentre outros (MORESCHI, 2005).

Moreschi (2005) salienta que há fatores que podem interferir na resistência ao impacto, como 
por exemplo, o formato e as dimensões dos corpos-de-prova, o teor de umidade, a massa específica, a 
temperatura e as propriedades anatômicas da madeira. Diante disso, o estudo da qualidade da madeira 
em condições extremas de umidade é de grande importância para determinar a sua qualidade para condi-
ções que exijam sua resistência, pois diversas propriedades sofrem mudanças de acordo com a variação 
de umidade (BELTRAME et al., 2010).

A madeira de Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson tronou-se amplamente 
apreciada para aplicação na indústria moveleira, da construção civil, para produção de carvão vegetal, 
postes e dormentes (VILLAS BÔAS et al., 2009). Fato ocasionado por sua durabilidade e resistência. 
Entretanto, por possuír um longo ciclo produtivo e ainda não ser comum encontrar extensos plantios 
dessa espécie, ainda são escassos estudos de suas propriedades (CUNHA et al., 2019).

Considerando a importância do conhecimento do comportamento da madeira em diferentes 
situações, o objetivo deste estudo é determinar a flexão dinâmica da madeira de Corymbia citriodora 
(Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson submetida a dois processos: submersa em água e seca ao ar livre.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 

geográficas 29°40’31” de latitude sul e 53°54’45” de longitude oeste de Greenwich, altitude média de 
130 metros. O Clima da região, segundo a classificação de Koppen, é do tipo Cfa, subtropical úmido, 
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sem estiagens. Apresentando temperatura média anual de 19°C, precipitação média anual de 1,769 mm 
e umidade relativa de 82 % (MORENO, 1961).

O solo da região é classificado como Argissolo vermelho-amarelo distrófico arênico (EM-
BRAPA, 1999), pertencendo a unidade de mapeamento São Pedro (BRASIL, 1973). Esta unidade de 
mapeamento é característica por apresentar solos mediamente profundos, não hidromórficos, averme-
lhados, textura superficial franco arenosa, friáveis, bem drenados e possuem horizonte B textural. Sendo 
solos ácidos e pobres em matéria orgânica (STRECK et al., 2002).

Para o estudo foi utilizada uma árvore de Corymbia citriodora proveniente de áreas de reflo-
restamento e plantios homogêneos, do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), 
pertencente a Secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), localizado no 
Distrito de Boca do Monte, Santa Maria – RS. A árvore selecionada possuía 18 anos, com Diâmetro a 
altura de 1,30m do solo (DAP) de 28 cm e altura de aproximadamente 25 metros. A amostragem foi rea-
lizada considerando a disponibilidade de material e o tamanho da área de estudo de apenas 30 m², assim 
considerou-se que a amostra de uma árvore seria suficiente para demostrar as propriedades mecânicas 
desta espécie.

A árvore abatida e seccionada foi desdobrada em tábuas na serraria do DDPA. Com o auxílio 
da serra fita vertical e carro porta toras retiraram-se as cunhas do tronco e gerou-se um pranchão, do 
qual removeu-se a parte central, descartando o cerne e fazendo 6 tábuas de 0,25m de espessura e 3,0 m 
de comprimento a partir do alburno.

 As tábuas foram divididas e submetidas a dois tratamentos. Em um tratamento, elas ficaram 
submersas em água potável durante 7 meses e no outro elas ficaram alocadas em ambiente aberto com 
circulação de ar durante o mesmo período de tempo. Depois desse período, as tábuas dos dois tratamen-
tos foram transformadas em 20 corpos de prova com dimensões de 2,0 cm de largura x 2,0 cm de espes-
sura x 30,0 cm de comprimento, que foram usados na obtenção da densidade aparente e para realizar o 
teste de flexão dinâmica.

Os corpos de prova dos dois tratamentos foram pesados em balança analítica e, em seguida, 
com o auxílio de um paquímetro mensurou-se suas dimensões, usadas para determinação do volume.  
Em posse desses dados, foi possível calcular a massa específica corrigida para as amostras dos dois 
tratamentos avaliados.

Para a realização do teste de flexão dinâmica, utilizou-se o pêndulo CHARPY (Figura 1), sub-
metendo os corpos de prova ao impacto na sua região central, no vão de 24 cm do equipamento. Desta 
forma, o corpo de prova foi posicionado de modo que o impacto ocorresse no plano tangencial dos anéis 
de crescimento, de acordo com recomendação de Moreschi (2005).



339CAPÍTULO 44 | FLEXÃO DINÂMICA DA MADEIRA DE CORYMBIA CITRIODORA SUBMERSA EM ÁGUA E SECA AO 
AR LIVRE | P3C44

PARTE III - PRODUTOS FLORESTAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Figura 1 – Pêndulo CHARPY usado no teste.

Fonte: Autores.

Após a queda do pêndulo e o impacto com o corpo de prova, foi obtido o trabalho absorvido 
(W) em joule, na escala graduada da máquina. Esses valores em joule foram convertidos em kgm utili-
zando a relação 1 joule = 0,101972 kgm.  

Logo após obter os resultados do trabalho absorvido (W), foram calculados o coeficiente de 
resiliência e a cota dinâmica, conforme descrito por Moreschi (2005).

O cálculo do coeficiente de resiliência (K) utilizou-se a Eq. 1.

𝐾𝐾 =
𝑊𝑊

𝑏𝑏 ∗ (ℎ10/12)
 

(1)

Em que:

K = Coeficiente de resiliência (kgm/cm²);

W = Trabalho absorvido para romper o corpo de prova (Kgm);

b e h = aresta da seção transversal do corpo de prova (cm). 
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A cota dinâmica é calculada segundo a Norma AFNOR com a finalidade de comparar as dife-
rentes madeiras. Neste estudo será utilizada para verificar as diferenças entre os tratamentos. Para fins 
práticos, de acordo com Moreschi (2005), quanto maior o valor do coeficiente de resiliência maior a 
resistência da madeira à flexão dinâmica.

Para o cálculo da cota dinâmica utilizou-se a Eq. 2.

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐾𝐾

𝑃𝑃. 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2  
(2)

Em que:

CD = cota dinâmica (kgf.cm/g);

K = coeficiente de resiliência (Kgm/cm²);

MEA = massa específica aparente (g/cm³).

Adicionalmente, foi aferido a resistência da madeira a flexão dinâmica, resistência ao impac-
to(fbw) de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997).

Para o cálculo resistência do impacto, utilizou-se a Eq. 3.

𝐹𝐹𝑏𝑏𝐹𝐹 =
1000 ∗ 𝐹𝐹
𝑏𝑏 ∗ ℎ  

(3)

Em que:

Fbw = Resistência ao impacto;

W = Energia necessária para fraturar o corpo de prova;

b e h = dimensões transversais do corpo de prova (mm).

Após os ensaios de flexão dinâmica, os corpos de prova foram pesados e colocados em estufa 
com temperatura constante de 103° por 48 horas, para obtenção da massa seca. Com esses valores foi 
possivel obter o teor de umidade das peças, utilizando a Eq. 4.

𝑇𝑇𝑇𝑇% =
𝑀𝑀𝑇𝑇 −𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 100 
(4)

Os dados foram submetidos à análise de variância ANOVA e em caso de rejeição da hipótese 
nula, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade, utilizando o 
software estatistico SISVAR.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 é possível observar os resultados das médias para a massa específica corrigida 

(Ρap), o trabalho absorvido (W), o coeficiente de resiliência (K), a cota dinâmica da madeira (CD) e a re-
sistência ao impacto (Fbw) de Corymbia citriodora. Analisando os resultados, verifica-se que a madeira 
seca ao ar livre apresentou as maiores médias para todos os parâmetros avaliados, indicando que o seu 
elevado teor de umidade não teve influência negativa na sua capacidade de resistir aos impactos. Além 
disso, todas as médias observadas para os tratamentos diferiram entre si 

Tabela 1 – Comparação de médias observadas nos tratamentos da madeira saturada e seca ao ar 
livre.

Tratamento Parâmetros 
Ρap

( g cm-3)

TU

(%)

Fbw

(KJ.m-2)

W

(kg.m)

K

(Kg.m.cm-2)

CD

(Kg mm g-1)
Saturado 0,89 a* 13,05 a 67,31 a 3,04 a 0,92 a 0,61 a
Ar livre 0,98 b 55,47 b 92,51 b 4,01 b 1,24 b 1,26 b

Legenda: Ρap: massa específica corrigida; TU: teor de umidade; W: trabalho absorvido; Fbw: resistência 
ao impacto; K: coeficiente de resiliência; CD: cota dinâmica. *Médias nas colunas seguidas por letras 
diferentes diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade de erro.

A madeira seca ao ar livre apresentou maior valor de massa específica (Ρap) e de teor de umida-
de. O elevado valor de umidade desse material está diretamente associado com a superioridade do valor 
de sua massa específica, visto que o peso da água presente nos espaços vazios compreendidos entre suas 
células é maior.

Os resultados para W e Fbw indicam que a madeira seca ao ar livre também apresentou maior 
resistência ao impacto, sendo capaz de absorver a maior parte da força a qual foi submetida. Resultados 
que corroboram com a tendência apontada por Beltrame et al. (2010) de que o acréscimo de umidade 
corresponde ao aumento da resistência ao choque. Comportamento observado devido ao aumento da 
elasticidade da madeira com o acréscimo de água, que faz com que o material absorva e dissipe melhor 
as cargas a ele impostas (PERTUZZATTI et al., 2010).

Observa-se também que a média do teor de umidade apresentado pela madeira saturada foi 
cerca de 4 vezes menor do que os valores apresentados para o material seco ao ar livre e com valores de 
resistência também inferiores ao segundo tratamento. 

Conforme indicado por Carvalho (1996) e Beltrame et al. (2010) madeiras com valores de CD 
superiores a 1,2 podem ser consideradas altamente resilientes, valor que corresponde ao encontrado na 
madeira seca ao ar livre. Esse tratamento, também resultou em um maior valor de coeficiente de resiliên-
cia (K), que indica uma maior resistência da madeira a flexão dinâmica. O estudo realizado por Pedroso 
e Matos (1987) com espécies de Eucalipto encontrou valores médios de K variando de 0,25 a 1,17 Kgm.
cm-2 e de CD variando de 0,32 a 1,32, valores próximos aos encontrados nesse trabalho. 
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4. CONCLUSÃO
De acordo com os resultados desse estudo, a madeira de Corymbia citriodora apresenta-se 

mais resistente ao impacto quando seca ao ar livre, tratamento em que também apresentou um maior teor 
de umidade, quando comparada a amostras submersas em água. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físicas e mecânicas de painéis cimento-madeira 
produzidos com fibras de Eucalyptus spp. em substituição a partículas de Eucalyptus grandis, sob diferentes pro-
porções. Os painéis foram produzidos em moldes metálicos, com dimensões de 48 x 48 x 1,5 cm (largura, compri-
mento e espessura, respectivamente), massa específica nominal de 1,20 g/cm³, razão cimento-madeira de 2,5:1 e 
razão água-cimento de 0,25:1. As composições foram definidas com o controle contendo 0 % de fibras e 100 % de 
partículas, e as demais composições com adição de fibras pela compensação da retirada de parte da massa de partí-
culas, sendo estas composições com 10, 20 e 30 % de fibras. Na produção dos painéis foi utilizado como aglutinan-
te mineral cimento Portland CP V-ARI de alta resistência inicial e o aditivo químico cloreto de cálcio (CaCl2) como 
acelerador no tempo de cura. Com base nos resultados, foi possível evidenciar que com a adição de fibras dentre 
as composições, os painéis cimento-madeira apresentaram mudanças no comportamento e na resistência para suas 
propriedades físicas e mecânicas nos testes em laboratório. De acordo com as propriedades avaliadas, a influência 
do acréscimo de fibras provocou aumento na rigidez, resultando em painéis mais resistentes mecanicamente.

Palavras-chave: Painel cimento-madeira; Eucalyptus grandis; Propriedades físicas e mecânicas.

INFLUENCE OF EUCALYPTUS FIBERS ON PHYSICAL AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF PANELS CEMENT-WOOD

Abstract: The aim of this work was to evaluate the physical and mechanical properties of cement-wood panels 
produced with Eucalyptus spp. fibers replacing Eucalyptus grandis particles, in different proportions. The panels 
were produced in metallic molds, with dimensions of 48 x 48 x 1.5 cm (width, length and thickness, respectively), 
nominal density of 1.20 g/cm³, cement-wood ratio of 2.5:1 and 0.25:1 water-cement ratio. The compositions were 
defined with the control containing 0 % of fibers and 100 % of particles, and the other compositions with the ad-
dition of fibers by compensating for the removal of part of the particle mass, these compositions with 10, 20 and 
30 % of fibers. In the production of the panels, Portland cement CP V-ARI with high initial resistance was used 
as mineral binder and the chemical additive calcium chloride (CaCl2) was used as an accelerator in the curing 
time. Based on the results, it was possible to show that with the addition of fibers among the compositions, the 
cement-wood panels showed changes in behavior and resistance for their physical and mechanical properties in 
laboratory tests. According to the properties evaluated, the influence of the addition of fibers caused an increase in 
stiffness, resulting in more mechanically resistant panels.

Keywords: Cement-wood panel; Eucalyptus grandis; Physical and mechanical properties.
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1. INTRODUÇÃO

A produção do painel cimento-madeira é feita a partir da mistura de partículas lignocelulósi-
cas, principalmente de madeira, aglutinante mineral (cimento), água e diferentes porcentagens de aditi-
vos químicos, ideais para cada tipo de aplicação dos painéis (MATOSKI; IWAKIRI, 2007).

De acordo com Matoski e Iwakiri (2007), o cimento transmite o esforço entre as partículas de 
madeira, mantendo-as protegidas do meio. Deve-se observar um aspecto importante, que é a proporção 
cimento:madeira do painel, em que maiores proporções de cimento encarecem a produção dos painéis. 

No Brasil, observa-se o emprego de painéis cimento-madeira de forma incipiente, e esse com-
portamento se deve pela preferência cultural por materiais a base de cimento (CASTRO et al., 2018). 
Na Europa e Ásia, o uso desses painéis foi consolidado com aplicação voltada à construção civil, em 
função de suas características adequadas para uso estrutural (IWAKIRI; PRATA, 2008). Ainda segundo 
os autores, esse cenário pode ser revertido no Brasil, com políticas governamentais além de incentivos 
para habitações sociais, bem como nas iniciativas privadas por profissionais do setor. 

Wei e Bunichiro (2001) destacam que os painéis cimento-madeira, além de serem leves, são 
rígidos, fortes, resistente a umidade, fogo e agentes xilófagos. Sendo assim, apresenta boa durabilidade 
em ambientes externos, o que amplia suas aplicações em substituição de materiais tradicionais de veda-
ção na construção civil, como tijolos e concreto, em projetos de demanda viável. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a influência de diferentes propor-
ções de fibras de Eucalyptus spp. em substituição as partículas de Eucalyptus grandis como reforço nas 
propriedades físicas e mecânicas de painéis cimento-madeira.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para a produção dos painéis cimento-madeira, foram utilizadas duas árvores de Eucalyptus 
grandis com aproximadamente 25 anos de idade, coletadas no campus da Universidade Federal de La-
vras – UFLA. As fibras de Eucalyptus spp. foram cedidas pela empresa ECTX.SA (Eucatex).

Em seguida, as toras foram imergidas em um tanque com água à temperatura de 70 °C, por 
24 hs, conforme recomendações de Iwakiri (2005), com o propósito de amolecer a madeira. Após essa 
etapa, as toras foram laminadas em um torno laminador, obtendo lâminas com espessura nominal de 2 
mm. As lâminas obtidas foram secas em estufa a 105 ± 3 °C por 24 horas para redução da umidade até 
o valor final de 3 %. Após secagem, as lâminas foram processadas em moinho martelo para obtenção 
das partículas sliver.

Após a definição dos parâmetros (Tabela 1) e pesagem de cada componente, estes foram mis-
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turados em uma betoneira para obtenção de massa homogênea. Retirada da betoneira, a massa de cada 
painel foi devidamente separada e distribuída aleatoriamente na caixa formadora do colchão, com as 
dimensões de 48 x 48 cm (largura x comprimento), untada com óleo diesel para facilitar a retirada do 
painel após sua prensagem e grampeamento. Após o carregamento dos painéis, a prensa foi fechada 
com pressão específica de 4 MPa à temperatura ambiente (25 °C), realizando-se em seguida o gram-
peamento dos painéis, ao qual permaneceram por um período de 24 h. Após esse período, os grampos 
foram retirados e os painéis foram acondicionados em câmara climatizada, à temperatura de 20 ± 2 ºC e 
umidade relativa de 65 ± 3 % durante 7 dias, sendo então realizados os ensaios das propriedades físicas 
e mecânicas dos painéis.

Tabela 1 – Parâmetros da produção dos painéis cimento-madeira.

Parâmetros Valor
Relação madeira:cimento 1:2,5
Relação água:cimento 1:4
Aditivo químico (%) 6
Densidade específica (g/cm³) 1,20

Os painéis cimento-madeira foram produzidos utilizando fibras de Eucalyptus spp. em subs-
tituição a partículas de Eucalyptus grandis, nas proporções de 0, 10, 20 e 30 % (% em massa), sendo 
produzidos quatro repetições para cada composição, totalizando 12 painéis.

Para a avaliação das propriedades físicas e mecânicas dos painéis cimento-madeira, foi reali-
zado ensaio de absorção de água após 24 h, de acordo com a norma D1037 (ASTM, 1998). Já para a de-
terminação do módulo de elasticidade (MOE) e módulo de ruptura (MOR) na flexão estática, os ensaios 
seguiram as diretrizes da norma DIN 52362 (1982), em que foram realizados em máquina universal de 
ensaios (EMIC DL-3000).

Para avaliar as propriedades físicas e mecânicas dos painéis cimento-madeira produzidos, foi 
utilizado delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições cada propriedade avaliada. Os 
dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e regressão, ambos a 5 % de significância. Os 
dados foram avaliados com o uso do software Sisvar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 1 observa-se o comportamento da absorção de água após 24 h de imersão para os 
painéis cimento-madeira produzidos. Nota-se efeito significativo do acréscimo de fibras de Eucalyptus 
spp. nos valores médios de absorção de água.
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Figura 1 – Efeito da porcentagem de fibras de Eucalyptus spp. sobre a absorção de água após 24 hs 
de imersão dos painéis cimento-madeira.

Nota: *Significativo a 5 % de significância.

Os valores para absorção de água após 24 h de imersão estão acima dos resultados observados 
por Faria et al. (2018), em que os autores em estudo realizado com painéis cimento-madeira produzidos 
com Eucalyptus grandis e diferentes proporções de partículas de borracha de pneu, verificaram tendên-
cia de redução à medida que houve substituição das partículas de madeira por borracha de pneu, com 
valores entre 4,95 e 4,11 % para os painéis produzidos com 20 e 30 % de substituição, respectivamente. 
Isso pode ter ocorrido pelo fato de que o material lignocelulósico substituído tem características hidro-
fílicas, ao passo que o resíduo de pneu tem caráter hidrofóbico (FARIA et al., 2018). Neste sentido, o 
acréscimo deste último resultaria em menor absorção de água. Menores teores de absorção de água após 
24 h de imersão também foram relatados por Iwakiri et al. (2015), cujos resultados variaram entre 10,90 
e 14,22 %, para painéis produzidos com madeira de Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage, sob 
diferentes tratamentos físicos e químicos.
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O comportamento verificado neste trabalho pode ser explicado pela substituição de partículas 
por fibras, em que estas por possuírem maior área superficial, apresentam maior número de sítios hidro-
xílicos disponíveis, resultando em maiores teores de absorção de água (MOSLEMI, 1974; MALONEY, 
1993).

Os resultados obtidos para MOE e MOR na flexão estática estão apresentados nas Figuras 2 
e 3, respectivamente. Para ambas as propriedades houve efeito significativo da quantidade de fibras de 
Eucalyptus spp. inseridas nos painéis cimento-madeira e as propriedades analisadas.

Figura 2 – Efeito da porcentagem de fibras de Eucalyptus spp. sobre o MOE dos painéis cimento-
-madeira.

Nota: *Significativo a 5 % de significância.
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Figura 3 – Efeito da porcentagem de fibras de Eucalyptus spp. sobre o MOR dos painéis cimento-
-madeira. 

Nota: *Significativo a 5 % de significância.

Observa-se comportamento semelhante para os valores de MOE e MOR, em que à medida que 
fibras de Eucalyptus spp. foram inseridas nos painéis, houve redução e posterior aumento das proprieda-
des analisadas. Essa tendência observada está relacionada a uma possível redução do teor de extrativos 
totais presentes nas fibras, devido ao tratamento termomecânico para obtenção das mesmas, em que 
esses constituintes podem afetar o processo de hidratação do cimento.

Os valores médios encontrados não se enquadraram às exigências mínimas para MOR e MOE 
para painéis cimento-madeira comerciais pelo processo de Bison Wood-Cement board (1978) que é de 
8,92 e 3000 MPa, respectivamente.

Porém, observa-se semelhança aos resultados observados na literatura, como Castro et al. 
(2019), em painéis cimento-madeira produzidos com quatro espécies florestais, com resultados variando 
entre 2,21 e 2,91 MPa para MOR e 1292 e 1403 MPa para MOE.

Desta forma, fibras de Eucalyptus spp. se mostram promissoras na produção de painéis cimen-
to-madeira, sendo uma alternativa aos painéis produzidos inteiramente com partículas.
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4. CONCLUSÕES
Diante dos resultados observados, conclui-se que a maior área superficial das fibras resultou 

em aumento dos teores de absorção de água, promovendo instabilidade dimensional aos painéis.

Já para as propriedades mecânicas, houve aumento para MOE e MOR, relacionado a melhor 
qualidade da ligação entre a pasta cimentícia e o material lignocelulósico.
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Resumo: Em meio a um mundo de constantes mudanças, em que setores como o da indústria são favorecidos 
como prerrogativa de fortalecimento econômico, cresce simultaneamente a geração de resíduos, cujo tratamento 
e descarte configuram um urgente problema ambiental. Neste contexto, este estudo teve como objetivo avaliar 
o potencial energético do lodo de papel para geração de energia. Para isso, foi realizada a análise de densidade, 
análise química imediata, para determinar a umidade e teores de cinzas, carbono fixo e materiais voláteis, poder 
calorífico superior, inferior e útil, e densidade energética. A elevada umidade e o elevado teor de cinzas fazem com 
que o lodo de papel tenha baixo poder calorífico. Elevados teores de cinzas normalmente constituem um problema 
para usos de materiais em processo de queima direta. Além da constante limpeza, exigindo remoções regulares e 
eficazes, a cinza é abrasiva e, a longo prazo, pode causar corrosão dos elementos metálicos dos queimadores. O 
lodo de papel apresentou densidade energética e quantidade de cinzas que o inviabiliza para geração de energia via 
queima direta. Estudos mais aprofundados são indicados, atribuindo o uso deste resíduo como aditivo em queima 
de biomassas herbáceas, a fim de elevar a temperatura de fusão das cinzas.

Palavras-chave: Resíduos industriais; densidade energética; teor de cinzas.

INVESTIGATING THE USE OF PAPER SLUDGE FOR ENERGY PURPOSES

Abstract: In a world of constant change, in which sectors such as industry are favored as a prerogative of econom-
ic strengthening, the generation of waste is simultaneously growing, the treatment and disposal of which constitute 
an urgent environmental problem. In this context, this study aimed to evaluate the energy potential of paper sludge 
for energy generation. For this purpose, density analysis, proximate analysis was performed to determine moisture 
and ash contents, fixed carbon, and volatile materials, higher, lower and net heating value, and energy density. 
The high moisture and the high ash content make the paper sludge have a low heating value. High ash contents 
are usually a problem for material used in the indirect burning process. In addition to constant cleaning, requiring 
regular and effective removals, ash is abrasive and, in the long run, can corrode the metallic elements of the burn-
ers. The paper sludge had an energy density and amount of ash that makes it unfeasible for energy generation via 
direct burning. Further studies are indicated, attributing the use of this residue as an additive in burning herbaceous 
biomass, to raise the melting temperature of the ash.

Keywords: Industrial waste; energy density; ash content.
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1. INTRODUÇÃO
O rápido crescimento da população humana e reservas finitas de riqueza natural refletem no-

vos desafios ao mundo em que vivemos. Países apostam no fortalecimento da economia como meio 
para estarem a frente na globalização, fazendo com que indústrias sejam levantadas desordenadamen-
te, proporcionando preocupações, principalmente no âmbito ambiental (KWON et al., 2020). Um dos 
maiores gargalos enfrentadas pelas indústrias está relacionada aos resíduos industriais (KRISHNAN et 
al., 2021). A falta de alternativas ao uso, que visam o reaproveitamento e reinserção no mercado, fazem 
com que materiais potencialmente lucrativos tornem-se objetos de descarte. O lodo de papel, produzido 
por indústrias de celulose e papel, por exemplo, é produzido em quantidades substanciais (AZEVEDO 
et al., 2020; SRIVASTAVA; CHAKMA, 2021), e seu tratamento e descarte configuram um urgente pro-
blema ambiental (WANG et al., 2021).

Cerca de 10,5 milhões de toneladas de papel foram produzidos no Brasil em 2019, represen-
tando 18 % dos produtos exportados pelo país (IBÁ, 2020). Estima-se que o volume de lodo de efluentes 
gerado seja equivalente a aproximadamente 1 % da produção total (ERENO, 2009), ou seja, 105.000 to-
neladas, cuja disposição mais usual está atrelada a aterros industriais (CUSIDÓ et al., 2015), ocupando 
grandes espaços e fomentando a degradação do meio ambiente por meio da emissão de gases poluentes e 
da contaminação do solo e águas subterrâneas. Embora parte dos resíduos gerados pelo setor de celulose 
e papel seja reaproveitada pela indústria de origem (IBÁ, 2020), encontrar alternativas viáveis, técnica e 
economicamente para destinação de resíduos industriais, como o lodo de papel, deve ser encarado como 
um desafio a ser vencido.

Considerando a ótica da sustentabilidade, resíduos desta natureza devem ser reaproveitados 
e recursos naturais devem ser preservados. A recuperação de energia de lodo de papel pode ser uma 
alternativa viável, uma vez que os processos termoquímicos envolvidos se mostram compatíveis com 
as atuais plataformas da indústria química e de energia (YUAN; TAHMASEBI; YU, 2015), que têm fo-
mentado estudos a fim de caracterizá-lo energeticamente em relação a propriedades energéticas (FANG 
et al., 2015; LEE et al., 2017). Assim, encontrar aplicabilidade do lodo de papel dentro do setor energé-
tico pode ser uma alternativa à destinação atual, configurando-se como reaproveitamento de um resíduo, 
cujo lacunas acerca de propriedades energéticas precisam ser preenchidas, para que haja seu direciona-
mento de modo eficiente. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo avaliar o potencial energético 
do lodo de papel para geração de energia via queima direta.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O lodo de papel, oriundo de fábricas de celulose do estado de Santa Catarina, foram doados ao 

Laboratório Multiusuário de Energia da Biomassa (LEB), na Universidade Federal do Espírito Santo. 
Durante o processo de produção de papel tissue é gerado o licor negro, proveniente do processo de co-
zimento da madeira. Esse efluente é levado à uma caldeira de recuperação e posteriormente inserido em 
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uma estação de tratamento de efluentes (ETE), onde é retirado o lodo de papel (CASIDÓ et al., 2015; 
VIEIRA et al., 2016). Para realizar a caracterização energética, a amostra foi submetida as seguintes 
análises:

- Densidade, de acordo com a ASTM D5057-17 (ASTM, 2017);

- Análise química imediata, para determinação dos teores de materiais voláteis, carbono fixo e 
cinzas, de acordo com a norma ASTM D1762 - 84 (ASTM, 2021);

- Análise de umidade, de acordo com a norma ASTM D1762 - 84 (ASTM, 2021);

- Poder calorífico superior, de acordo com a norma EN 51900-1 (DIN, 2000);

- Poder calorífico útil, obtido com o auxílio da Eq. 1.

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 (1 −𝑇𝑇) − 600𝑇𝑇 (1)

Em que:

PCU = poder calorífico útil (kcal kg-1);

PCI = poder calorífico inferior (kcal kg-1), obtido pela subtração PCS – 324 (energia de forma-
ção de vapor d’água, considerando 2,74 % de H presente no material (NOSEK et al., 2020));

U = umidade (%), base úmida.

- A densidade energética foi calculada segundo a Eq. 2.

𝐶𝐶𝐷𝐷 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑇𝑇 ∗ 𝐶𝐶 (2)

Em que:

PCU = poder calorífico útil (kcal kg-1);

D = densidade (kg m-3).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de umidade e teores de matérias voláteis, carbono fixo e cinzas do lodo de papel, 

são apresentados na Figura 1.



353CAPÍTULO 46 | INVESTIGANDO O USO DE LODO DE PAPEL PARA FINS ENERGÉTICOS | P3C46

PARTE III - PRODUTOS FLORESTAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Figura 1 – Análises de umidade e química imediata de lodo de papel.

Legenda: U = umidade; CF = carbono fixo; MV = materiais voláteis; CZ = cinzas.

Percebe-se que o lodo de papel é um material que apresenta umidade elevada (65,98 % ±0,01), 
assim como elevado teor de cinzas (55,93 % ± 1,36). Estas características fazem com que o material 
apresente poder calorífico reduzido (Figura 2), quando comparado a biomassas lignocelulósicas (SET-
TE JUNIOR et al., 2018; CUNHA et al., 2021).

Figura 2 – Análise energética de lodo de papel.

Legenda: PCS = poder calorífico superior; PCI = poder calorífico inferior; PCU = poder calorífico útil; 
DE = densidade energética.
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O baixo poder calorífico ocorre porque as cinzas não contribuem para seu aumento (ZHENG 
et al., 2020), e a umidade presente no material impede que o poder calorífico potencial esteja disponível 
(SUKIRAN et al., 2020), uma vez que parte da energia é gasta com a evaporação da água. Deste modo, 
a quantidade de energia útil disponível fica por conta da presença de carbono fixo e materiais voláteis 
(JUIZO; LIMA; SILVA, 2017). Apesar de apresentar elevada densidade a granel (1340 kg m-3 ± 30), sua 
densidade energética permaneceu em 1,51 GJ m-3 (± 0,14), o que torna o material inadequado, no ponto 
de vista energético, se comparado a outros materiais utilizados com este fim, como materiais lignocelu-
lósicos (CUNHA et al., 2021).

Elevados teores de cinzas normalmente constituem um problema para usos de materiais em 
processo de queima direta. Além da constante limpeza, exigindo remoções regulares e eficazes, a cinza 
é abrasiva e, a longo prazo, pode causar corrosão dos elementos metálicos dos queimadores (EUFRA-
DE-JUNIOR et al., 2018; SETTE JUNIOR et al., 2018; MÍGUEZ et al., 2021). Outro grande problema 
enfrentado pela queima direta, geralmente em biomassas, é o baixo ponto de fusão das cinzas, que 
acarretam grandes deposições de escórias e formação de incrustamento (MÍGUEZ et al., 2021). Esses 
problemas reduzem a eficiência dos sistemas de combustão, geram custos adicionais de limpeza e ma-
nutenção das caldeiras e, em alguns casos, impedem o uso de certos tipos de biomassa vegetal para a 
combustão.

Assim, além de não apresentar densidade energética considerável, seu elevado teor de cinzas 
não permite sua indicação como um bom material para queima direta. Entretanto, por possuir em sua 
constituição calcita e caulim, elementos utilizados como aditivo para elevar o ponto de fusão de cinzas 
(MATðŁ et al, 2018), o lodo de papel possui o ponto de fusão das cinzas acima de 1500 °C (NOSEK et 
al., 2020). Nosek et al. (2020), em estudo com pellets, variaram proporções de lodo de papel e palha de 
trigo, com o objetivo de aumentar o ponto de fusão das cinzas da palha de trigo. Os autores encontra-
ram efeitos positivos, em que temperatura de deformação das cinzas subiu de 1020 para 1260 °C após 
a adição de apenas 10 % de lodo. Este resultado é comparável aos pellets de madeira, por exemplo, que 
naturalmente possuem ponto de fusão maior que de herbáceas (NOSEK et al., 2020; MÍGUEZ et al., 
2021). Portanto, o uso de lodo de papel como aditivo em caldeiras pode ser explorado de modo mais 
abrangente. Considerando a escassez de trabalhos nesta vertente, estudos com resíduos lignocelulósicos 
de caráter herbáceo podem ser desenvolvidos, confirmando sua eficiência para a diminuição do ponto 
de fusão.

4. CONCLUSÃO
O lodo de papel apresentou densidade energética e quantidade de cinzas que o inviabiliza para 

geração de energia via queima direta.
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Capítulo 47
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Resumo: O consumo e produção mundial de papel têm crescido consideravelmente nos últimos anos, e simulta-
neamente cresce também a geração de resíduos, mais precisamente o lodo de papel. Ainda não se sabe ao certo 
qual o melhor destino a este material e, por possuir elevados teores de cinzas, não é indicado como matéria-prima 
energética. Neste sentido, o biocarvão torna-se uma alternativa, em que a aplicação no solo pode propiciar benefí-
cios que se estendem desde o aumento de pH de solos acidíferos, disponibilidade de macro e micronutrientes até a 
maior instalação de microfauna biológica. Assim, este estudo teve como objetivo investigar aspectos do biocarvão 
produzido a partir do lodo de papel. Para isso, o lodo de papel foi seco em estufa e pirolisado a 300 °C, por 120 
min. Após resfriado, o biocarvão seguiu para ser realizada a análise química imediata e pH. O elevado rendimento 
em biocarvão, encontrado ao submeter o lodo de papel à pirólise, justifica-se ao ser analisada a quantidade de 
cinzas presente no material. A contribuição das cinzas no solo se estende tanto ao fornecimento de macro e micro-
nutrientes, quanto ao aumento de pH. O pH encontrado próximo à neutralidade, permite aumentar o pH de solos 
em condições específicas, reduzindo a acidez e neutralizando o Al3+. Contudo, o baixo teor de carbono fixo não 
permite que o resíduo seja indicado para estocagem de carbono a longo prazo.

Palavras-chave: Resíduos industriais; pH; disponibilidade de nutrientes; teor de cinzas.

PAPER SLUDGE AS A RAW MATERIAL IN BIOCHAR PRODUCTION

Abstract: The world consumption and production of paper have grown considerably in the last years, and at the 
same time the generation of its residues, more precisely the paper sludge, also grows. It is not yet known for sure 
what the best destination for this material is and, as it has high ash contents, it is not indicated as an energy raw 
material. In this sense, biochar becomes an alternative, in which application to the soil can provide benefits that 
extend from the increase in pH of acidic soils, availability of macro and micronutrients, to the greater installation 
of biological microfauna. Thus, this study aimed to investigate aspects of biochar produced from paper sludge. For 
this, the paper sludge was dried in an oven and pyrolyzed at 300 °C for 120 min. After being cooled, the biochar 
followed for immediate chemical analysis and pH. The high yield of biochar found when submitting the paper 
sludge to pyrolysis is justified by analyzing the amount of ash present in the material. The contribution of ash in the 
soil extends the supply of macro and micronutrients and increases in pH. The pH found close to neutrality allows 
to increase the pH of soils under specific conditions, reducing acidity and neutralizing Al3+. However, the low fixed 
carbon content does not allow the residue to be suitable for long-term carbon storage.

Keywords: Industrial waste; pH; nutrient availability; ash content.
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1. INTRODUÇÃO
Em meio a um mundo dinâmico, onde constantes mudanças são observadas em curtos perí-

odos, muitos países têm se esforçado para se manter à frente na corrida da globalização, garantir uma 
economia estruturada e proporcionar qualidade de vida para seus cidadãos (GIRGE et al., 2021). O in-
vestimento em indústrias se constitui como uma alternativa ao fortalecimento da economia, assegurando 
desempenho frente a mudanças globais. Dessa maneira, o número de indústrias aumenta, assim como 
a quantidade de resíduos industriais (KRISHNAN et al., 2021), proporcionando uma grande preocu-
pação ambiental (KWON et al., 2020). Assim, a falta de alternativas que visam o reaproveitamento e 
reinserção no mercado torna-se gargalo, conferindo problemas ambientais e econômicos ao descarte de 
resíduos, que são, de fato, uma oportunidade lucrativa para o setor.

O consumo e produção mundial de papel e seus derivados têm crescido consideravelmente nos 
últimos anos, o que intensificou desafios ambientais relacionados aos processos industriais envolvidos 
(KAUR; TYAGI; ZHANG, 2020). A partir dessa realidade, todos os subprocessos da fabricação do 
papel geram águas residuais em elevado volume (WANG et al., 2021b) e, simultaneamente, o lodo de 
papel (MÉNDEZ et al., 2009). Resultante de um dos principais fluxos de resíduos do processo de fabri-
cação de papel (MÉNDEZ et al., 2009; WANG et al., 2021a), o lodo é gerado em grande escala, cerca 
de quatrocentos milhões de toneladas produzidas anualmente em todo o mundo, sendo os principais 
contribuintes Brasil, China, Estados Unidos da América e Canadá (NAICKER et al., 2020). A falta de 
gestão deste resíduo pode acarretar graves problemas ambientais, como emissão de compostos orgâni-
cos perigosos e gases de efeito estufa, poluição e eutrofização das águas subterrâneas e contaminação do 
meio ambiente por metais pesados (MOHAMMADI et al., 2019; WANG et al., 2021a).

Embora o conteúdo celulósico do lodo de papel seja atraente, o elevado teor de cinzas e a 
natureza recalcitrante das fibras limitam seu potencial como matéria-prima energética (NAICKER et 
al., 2020). Alternativas que visam outras aplicabilidades desse material são importantes para o setor 
industrial, e a produção de biocarvão pode ser uma excelente estratégia para resolução da problemática 
abordada. O biocarvão proveniente da pirólise é caracterizado pela sua baixa densidade aparente, ele-
vada área superficial e distribuição variável de tamanho de partícula (DOWNIE et al., 2009). Quando 
adicionado ao solo, proporciona benefícios que se estendem desde o aumento de pH de solos acidíferos, 
disponibilidade de macro e micronutrientes até a maior instalação de microfauna biológica (RONDON 
et al., 2007; DOWNIE et al., 2009; SOLAIMAN; ABBOTT; MURPHY, 2019). Mesmo diante dessa 
realidade, ainda são poucos os estudos que avaliam as características químicas do biocarvão oriundo de 
lodo de papel. Deste modo, este estudo teve como objetivo investigar aspectos do biocarvão produzido 
a partir do lodo de papel.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O lodo de papel, oriundo de fábricas de celulose do estado de Santa Catarina, foi doado ao 

Laboratório Multiusuário de Energia da Biomassa (LEB), na Universidade Federal do Espírito Santo. 
Seco em estufa a 100 °C, o lodo de papel foi pesado em balança de precisão e pirolisado em forno tipo 
mufla, com temperatura final de 300 °C, sob uma taxa de aquecimento de 6 °C min-1 e tempo de per-
manência final de 120 min. Os gases condensáveis foram coletados por meio de um condensador para 



359CAPÍTULO 47 | LODO DE PAPEL COMO MATÉRIA-PRIMA NA PRODUÇÃO DE BIOCARVÃO | P3C47

PARTE III - PRODUTOS FLORESTAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

a formação do líquido pirolenhoso. Após a pirólise, o biocarvão produzido permaneceu no reator até 
atingir temperatura ambiente (± 30 °C), para então ser retirado e pesado em balança de precisão para 
realizar os cálculos de rendimento. Com base na massa inicial do lodo de papel e na massa do biocarvão 
e líquido pirolenhoso coletado, foram determinados os rendimentos gravimétricos em biocarvão, líquido 
pirolenhoso e gases não condensáveis, com auxílio das Eq. 1, 2 e 3.

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶 (%) =  �
𝑀𝑀𝑏𝑏𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀�  𝑥𝑥 100 

(1)

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃 (%) =  �
𝑀𝑀𝑅𝑅𝑎𝑎
𝑀𝑀𝑀𝑀�  𝑥𝑥 100 

(2)

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶 (%) = 100 − (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃) (3)

Em que:

RBC = rendimento em biocarvão;

Mbc = massa seca de biocarvão;

Mm = massa seca da madeira;

RLP = rendimento em líquido pirolenhoso;

MLp = massa do líquido pirolenhoso;

RGNC = rendimento em gases não condensáveis.

Obtido o biocarvão, este foi submetido à análise química imediata, segundo norma padroniza-
da ASTM D1762 - 84 (ASTM, 2021), e pH, seguindo metodologia de EMBRAPA (1999), em que foram 
colocados 10 cm³ em um frasco de 50 mL e adicionado 25,0 mL de água destilada. Agitou-se a amostra 
com bastão de vidro por 1,0 min, deixando em repouso por 60 min. A amostra foi agitada antes de mer-
gulhar o eletrodo na suspensão homogeneizada, para então proceder a leitura do pH em potenciômetro 
devidamente calibrado. Os dados foram submetidos à análise por estatística descritiva (média e desvio 
padrão).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os rendimentos em biocarvão, líquido pirolenhoso e gases não condensáveis, são dispostos na 

Figura 1A, enquanto os resultados de análise química imediata são apresentados na Figura 1B.
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Figura 1 – Rendimentos da pirólise de lodo de papel (A) e Análise química imediata do biocarvão 
produzido (B).

 

Legenda: BC = rendimento em biocarvão; LP = rendimento em líquido pirolenhoso; GNC = rendimen-
to em gases não condensáveis; U = umidade; CF = carbono fixo; MV = materiais voláteis; CZ = cinzas.

O elevado rendimento em biocarvão (82,42 %), encontrado ao submeter o lodo de papel à 
pirólise, justifica-se ao ser analisada a quantidade de cinzas presente no material (55,46 % ±1,07). A 
contribuição das cinzas no solo se estende tanto ao fornecimento de macro e micronutrientes, quanto ao 
aumento de pH (ALBALASMEH et al., 2020). O pH encontrado próximo à neutralidade (7,29 ±0,01) 
permite aumentar o pH de solos em condições específicas, reduzindo a acidez e neutralizando o Al3+ 
(DAI et al., 2017; FIDEL et al., 2017). Quando incorporadas aos solos ácidos, contribuirão positiva-
mente para a elevação do pH, tornando macronutrientes mais disponíveis às plantas, seja por efeitos 
indiretos ou diretos, permitindo o desenvolvimento pleno.

O carbono fixo esteve presente em baixas quantidades no biocarvão de lodo de papel, prova-
velmente por já possuir baixos valores em sua constituição inicial (XU et al., 2018; FANG et al., 2021). 
Esta variável em biocarvões contribui para aumento de carbono no solo (DAS et al., 2021) que, por ter 
característica recalcitrante (ALBALASMEH et al., 2020), torna-se parte de um sistema em que a capa-
cidade de armazenamento em carbono no solo é superior à liberação de carbono na atmosfera, integran-
do-as como “carbono negativo”. A quantidade de materiais voláteis encontrada no biocarvão de lodo de 
papel (35,38 ±0,03) se assemelha a quantidade encontrada em outros estudos com biocarvão originados 
a partir de biomassa lignocelulósica (SANGSUK; BUATHONG; SUEBSIRI, 2020; OGINNI; SINGH, 
2021). A medida com que é adicionado ao solo, o biocarvão pode absorver materiais voláteis que estão 
no próprio meio ambiente, além dos que já estão presentes em sua constituição, fruto da absorção no 
processo de pirólise (SONG; PENG, 2010). Esta propriedade auxilia na respiração do solo, permitin-
do melhores condições de crescimento de raízes e atividades microbianas (AMELOOT et al., 2013). 
Spokas (2010) quantificou as taxas variáveis de produção de etileno originadas de diferentes biocarvões, 
especulando que poderia estar envolvido nas respostas microbianas da planta e do solo, observadas a 
partir da adição de biocarvão. De modo geral, os materiais voláteis do biocarvão desempenham um 
papel misto no sistema solo-planta, em que compostos individuais podem agir como estimulantes para 
sistemas biológicos.
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Por ser um importante resíduo do processo de fabricação de papel, a correta destinação do lodo 
ainda é um gargalo enfrentado pelas empresas deste setor, em que se obtém um material rico em cinzas, 
e pouco aproveitável do ponto de vista energético. Estudos com biocarvão são relativamente recentes, e 
tornam-se importantes na perspectiva ecológico-ambiental. Farkas et al (2020) encontraram melhorias 
significativas em estudo a longo prazo, com aplicação de biocarvão de lodo de papel e casca de grão, em 
solos arenosos. O pH alcalino, assim como o teor relativamente alto de matéria orgânica, nutrientes (P e 
K), e área de superfície, tornaram o biocarvão um bom corretivo para solo arenoso ácido. Estes atributos 
induziram efeitos positivos nas propriedades físico-químicas e biológicas do solo, garantindo condições 
favoráveis para plantas, bactérias e animais vivos. 

Em resumo, o elevado teor de cinzas do biocarvão de lodo de papel compete a existência de 
elevados níveis de macro e micronutrientes que, com exceção do N, são concentrados durante o pro-
cesso de pirólise (SMIDER; SINGH, 2014). Por sua vez, o pH de neutro a alcalino encontrado neste 
material, contribui para que solos ácidos tenham aumento de pH, disponibilizando nutrientes, antes 
indisponíveis. No entanto, devido ao seu conteúdo de carbono relativamente baixo, o biocarvão não é 
ideal para armazenamento de carbono de longo prazo no solo.

Variáveis do processo de pirólise também podem contribuir para diferentes respostas frente à 
aplicação do biocarvão. O aumento da temperatura de pirólise pode melhorar condições de pH, assim 
como aumentar a quantidade de carbono fixo presente, resultando em maior disponibilidade de carbono 
orgânico e recalcitrante no solo. Ainda, os autores indicam maiores estudos acerca da propriedade de 
adsorção do biocarvão produzido, uma vez que a pirólise aumenta a superfície específica do material, 
atribuindo aspectos favoráveis à capacidade de adsorção de metais pesados em solos contaminados 
(MÉNDEZ et al., 2014; IGALAVITHANA et al., 2020).

4. CONCLUSÃO 
O biocarvão produzido gerou elevados teores de cinzas e materiais voláteis, assim como pH 

neutro. Estes atributos podem fazer com que o material seja indicado como condicionador do solo, me-
lhorando a disponibilidade de nutrientes e permitindo o desenvolvimento pleno de plantas. Contudo, o 
baixo teor de carbono fixo não permite que o resíduo seja indicado para estocagem de carbono a longo 
prazo.
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Resumo: A utilização da madeira proveniente de áreas em restauração florestal é uma ótima opção para assegurar 
a manutenção econômica e ecológica, uma vez que podem alcançar níveis de cobertura consideráveis em curtos 
intervalos de tempo. Esse trabalho teve por objetivo investigar as propriedades físicas, químicas e energéticas 
do carvão vegetal de espécies florestais neotropicais de rápido crescimento obtidas de áreas de restauração flo-
restal. Amostras de madeira com 12 anos de seis espécies foram coletadas em uma área experimental destinada 
à restauração florestal. A madeira foi submetida ao processo de pirólise e posteriormente foram determinados os 
rendimentos em carvão vegetal, líquido pirolenhoso e gases não condensáveis. Logo após, foram realizadas, para o 
carvão vegetal, análise imediata, a determinação do poder calorífico superior, inferior e útil e ensaios de densidade 
à granel e energética. O carvão vegetal produzido a partir da espécie P. nitens apresentou melhor desempenho ener-
gético quando comparado aos obtidos de outras espécies desse estudo. Dessa forma, foi possível subsidiar a toma-
da de decisão quanto à qual espécie utilizar para a geração energética por meio de carvão vegetal, estudos futuros 
são necessários para se ampliar o conhecimento sobre outras possíveis espécies para se utilizar como biomassa.

Palavras-chave: Biomassa; Restauração Florestal; Sustentabilidade.

WOOD FROM FAST-GROWING NEOTROPICAL SPECIES AS AN ALTERNATIVE 
FOR CHARCOAL PRODUCTION

Abstract: The use of wood from areas under forest restoration is an excellent option to ensure economic and 
ecological maintenance since they can reach considerable levels of coverage in short periods. This research work 
aimed to investigate the physical, chemical, and energetic properties of charcoal from fast-growing neotropical 
forest species obtained from forest restoration areas. 12-year-old wood samples of six species were collected in an 
experimental area intended for forest restoration. Wood was subjected to the pyrolysis process and then the yields 
of charcoal, pyroligneous liquid, and non-condensable gases were determined. Soon after, for charcoal, immediate 
analysis, the determination of the higher, lower, and net heating value and bulk density and energy density tests 
were carried out. Charcoal produced from the species P. nitens showed better energy performance when compared 
to those obtained from other species in this study. In this way, it was possible to support decision-making as to 
which species to use for energy generation through charcoal, future studies are needed to expand knowledge about 
other possible species to be used as biomass.

Keywords: Biomass; Forest Restoration; Sustainability.
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1. INTRODUÇÃO
Significativas alterações nos padrões de comportamento dos biomas brasileiros são previstos 

frente às projeções de mudanças climáticas, de maneira a influenciar na disponibilidade de recursos 
essenciais (MAGRIN et al., 2014). Uma solução potencialmente econômica e ecológica para estes pro-
blemas é a implementação de práticas de restauração (SUDING et al., 2015). A Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 2019, declarou 2021-2030, como a “Década das Nações 
Unidas sobre Restauração de Ecossistemas” (CECCON, 2019). Esta declaração fomenta a importância 
da manutenção dos ecossistemas através da restauração florestal. Um meio quando restaurado possibili-
ta a conservação dos recursos hídricos, ciclagem de nutrientes, sequestro de carbono e favorece os pro-
cessos de polinização (MEA, 2005). Além das vantagens de viés ecológico, é necessário reconhecer o 
elo entre os ecossistemas e a sociedade, principal agente da sua degradação ou manutenção (CECCON, 
2019), e maior interessada nos benefícios econômicos e sociais que estas áreas têm a oferecer.

Nesse sentido, as florestas tropicais detêm diferentes dinâmicas de distúrbios e recuperação 
espaciais e temporais, que requerem a realização de um manejo adequado para o aproveitamento de seus 
potenciais e que pode auxiliar na readequação da floresta e minimização de efeitos de competição (PRA-
CH et al., 2019). Um plano de manejo completo deve levar em consideração pontos como a heteroge-
neidade da floresta, as formas de exploração que serão aplicadas e principalmente o tempo previsto para 
a recuperação do meio para um segundo ciclo de exploração (BRAZ, 2010), de forma a incluir o ganho 
futuro no planejamento. No âmbito legislativo, o Brasil possui leis que permitem o manejo sustentável 
da vegetação natural, desde que esse não descaracterize ou prejudique a conservação da área, como 
previsto na Lei que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa para as áreas de Reserva Legal (BRA-
SIL, 2012). O manejo dessas florestas possibilita a destinação de matéria-prima para fins como madeira 
serrada, movelaria, painéis, laminados, geração de energia como biomassa florestal e entre outros.

Atualmente, muitos estudos têm-se voltado a identificação e caracterização de potenciais es-
pécies lenhosas sob o ponto de vista energético a fim de aumentar a produtividade de energia vinda de 
uma fonte limpa (SCHWERZ et al., 2020). A biomassa florestal é uma das alternativas promissoras para 
a produção de energia sustentável por ser oriunda de uma fonte renovável, ao qual pode auxiliar na di-
minuição dos impactos ambientais que são gerados pela exploração de combustíveis fósseis (SOARES 
et al., 2006; MOUSTAKAS et al., 2020). Existem alguns meios de melhorar a eficiência enérgica do 
material lenhoso, um deles consiste na concentração de carbono no material por meio do processo de 
pirólise. A pirólise consiste em um processo de degradação térmica que ocorre quando a madeira é sub-
metida a uma fonte de calor, que permitirá a transformação da biomassa em três produtos finais, carvão, 
gases não condensáveis e gases condensáveis (LORA et al., 2012).

Acredita-se que o manejo espécies de rápido crescimento em áreas em restauração florestal 
para obtenção de produtos energéticos seja uma boa opção para a conservação da biodiversidade junta-
mente com o retorno financeiro para o produtor rural, porém as características físicas, químicas e ener-
géticas desses produtos podem ser totalmente distintas em função de qual espécie é manejada. Nesse 
contexto, este trabalho teve por objetivo investigar as propriedades físicas, químicas e o desempenho 
energético do carvão vegetal de espécies florestais neotropicais de rápido crescimento obtidas de áreas 
de restauração florestal como auxílio para a tomada de decisão na seleção de espécies para o uso ener-
gético.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O material utilizado neste trabalho foi coletado na Estação Experimental de Ciências Flores-

tais de Anhembi da Universidade de São Paulo, em uma área experimental em restauração destinada à 
Reserva Legal, com densidade de plantio de aproximadamente 1.666 árvores ha-1 (3x2 m), nas margens 
do reservatório de Barra Bonita do Rio Tietê, localizada geograficamente nas coordenadas 22° 43’ 22” 
S e 48° 10’ 32” W, 455 m de altitude.

Com base no mapeamento feito na própria Estação Experimental, o solo predominante foi 
Latossolo Amarelo Distrófico, apresentando composição de 82 % de areia, 13 % de argila e 5 % de silte 
(COOK; STAPE; BINKLEY, 2013). O clima, segundo Köppen, é classificado como Cwa (mesotérmico 
de inverno seco), apresentando precipitação média anual de 1100 mm e temperatura média anual de 25 
°C (ALVARES et al., 2013; FEREZ et al., 2015). Trata-se de um plantio experimental implantando entre 
cooperação com as instituições: Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) e Petrobrás. No momento do corte as árvores apresenta-
vam doze anos de idade, foram coletados cinco indivíduos de cada uma das espécies, divididos em dois 
grupos ecológicos: I) Pioneiras: Croton urucurana, Heliocarpus americanus e Schinus terebinthifolius; 
II) Secundárias iniciais: Guazuma ulmifolia, Peltophorum dubium e Pterogyne nitens, totalizando 30 
árvores coletadas.

A pirólise da madeira foi feita em um forno do tipo mufla a uma temperatura máxima de 450 
°C com um ritmo de aquecimento de 5 °C min-1, mantendo-se em 450 °C por 60 minutos, passado 
esse tempo, o processo de pirólise terminou e o material foi mantido na mufla até atingir a temperatura 
ambiente. Posteriormente, foram determinados os rendimentos gravimétricos dos produtos energéticos 
(carvão, líquido pirolenhoso e gases não condensáveis), de acordo com as Eq. 1, 2 e 3.

𝐶𝐶𝐶𝐶% =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎. 𝑠𝑠.
𝑀𝑀𝑎𝑎. 𝑠𝑠.  

(1)

𝑅𝑅𝑃𝑃% =
𝑅𝑅𝑃𝑃

𝑀𝑀𝑎𝑎. 𝑠𝑠. 
(2)

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶% = 100 − (𝐶𝐶𝐶𝐶% + 𝑅𝑅𝑃𝑃%) (3)

Em que:

CV% = rendimento em carvão (%);

CVa.s. = massa de carvão (g);

LP% = rendimento em líquido pirolenhoso (%);

LP = massa de líquido pirolenhoso (g);

Ma.s. = massa de madeira (g);

GNC% = rendimento em gases não condensáveis (%).
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Para determinar os teores de carbono fixo, materiais voláteis e cinzas do carvão vegetal obtido 
na pirólise foram realizadas análises imediatas adaptando-se a norma D1762-84 (ASTM, 2007). O poder 
calorífico superior (PCS) e o poder calorífico inferior (PCI) do carvão vegetal foram determinados con-
forme a norma E711-87 (ASTM, 2004), utilizando-se uma bomba calorimétrica adiabática (C200, IKA).  
A transformação de PCS em PCI foi realizada utilizando-se a Equação 4. O poder calorífico útil (PCU) 
foi estimado a partir da metodologia sugerida na norma EN 14918 (DIN, 2010), por meio da Eq. 5.

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀 − [23,96 × (𝐻𝐻 × 9)] (4)

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 × (1 − 0,01 × 𝑇𝑇)− (23,05 × 𝑇𝑇) (5)

Em que:

PCI = poder calorífico inferior (kcal kg-1);

PCS = poder calorífico superior (kcal kg-1);

H = média do teor de hidrogênio do material (%);

PCU = poder calorífico útil (kcal kg-1);

O = média do teor de oxigênio do material (%);

N = média do teor de nitrogênio do material (%);

U = umidade em base úmida (%).

A densidade à granel (DG) do carvão vegetal foi realizada adaptando-se a norma E873-82 
(ASTM, 2019), a densidade energética (DE) dos materiais estudados foi obtida pela multiplicação direta 
entre o PCU e a DG, por meio da Equação 6 (ANDRADE, 2017).

𝐶𝐶𝐷𝐷 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑇𝑇 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅

1000  
(6)

Em que:

DE = densidade energética (Mcal m-3);

PCU = poder calorífico útil (Kcal Kg-1);

DG = densidade a granel (Kg m-3).

Os dados obtidos após os ensaios foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk, 
confirmada essa premissa, foi analisada a homocedasticidade dos dados pelo teste de Levene. Confir-
madas essas suposições, realizou-se a análise de variância (ANOVA) seguindo um delineamento in-
teiramente casualizado (DIC) com cinco repetições para cada variável ensaiada. Quando foi detectada 
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diferença significativa, os dados foram sujeitos à comparação de múltiplas médias pelo teste de Tukey. 
Posteriormente, submeteram-se os dados à uma matriz de correlações para a avaliação simultânea de 
associação entre as variáveis por meio do coeficiente de Pearson.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A espécie S. terebinthifolius apresentou, maior rendimento gravimétrico em carvão vegetal 

(33,25 %), enquanto as outras cinco espécies estudadas não se diferenciaram estatisticamente (Figura 
1A), resultado superiores aos encontrados na literatura para espécies convencionais para a produção de 
carvão vegetal (DIAS JÚNIOR et al., 2015). Tal comportamento pode ser explicado pelo fato de que as 
condições de execução do processo de pirólise não foram similares, uma vez que o rendimento em car-
vão vegetal está relacionado diretamente com a temperatura final e o tempo de residência (LOUREIRO 
et al., 2021).

Figura 1 – Valores médios de rendimento em carvão vegetal, carbono fixo e materiais voláteis.

Fonte: Próprios autores.

Os carvões vegetais gerados a partir da madeira de P. nitens e G. ulmifolia apresentaram maio-
res teores de carbono fixo e menores percentuais de materiais voláteis, como pode ser visto na Figura 
1B, resultados semelhantes aos encontrados por Figueiredo et al. (2018) para a espécie P. nitens e por 
Costa et al. (2014) para G. ulmifolia. Os teores de carbono fixo e materiais voláteis são variáveis impor-
tantes durante a seleção de carvão vegetal para a geração de energia, uma vez que elas estão fortemente 
correlacionadas com o poder calorífico superior (SOARES et al., 2014).

O carvão vegetal produzido a partir da madeira da espécies P. nitens apresentou maiores va-
lores para PCU, densidade à granel e densidade energética (Tabela 2). Esses resultados foram inferiores 
aos encontrados por Andrade (2017) estudando resíduos sólidos urbanos. Tal comportamento pode ser 
explicado por diversos fatores: espécie, condições do processo de conversão térmica, tamanho de partí-
cula e umidade do material (DIAS JÚNIOR; BRITO; ANDRADE, 2015; MAGALHÃES et al., 2018).
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Tabela 1 – Valores médios de poder calorífico útil, densidade à granel e densidade energética.

Espécie Poder Calorífico Útil 

(Kcal Kg-1)

Densidade à Granel 

(Kg m-3)

Densidade Energética 

(Kcal m-3)
C. urucurana 6503,06 e 88,60 c 595,74 c
H. americanus 6600,27 d 60,21 d 397,39 d
S. terebinthifolius 6791,30 b 113,82 b 773,05 b
G. ulmifolia 6718,53 c 93,25 bc 606,35 c
P. dubium 6768,85 bc 110,62 b 748,80 b
P. nitens 6869,79 a 153,39 a 1053,69 a

Nota: Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo Teste Tukey (p ≥ 0,05). 
Fonte: Próprios autores.

A densidade energética apresentou correlação positiva com densidade à granel, poder calorífi-
co útil e teor carbono fixo e interação negativa com teor de materiais voláteis e cinzas (Figura 2).

Figura 2 – Matriz de correlação das variáveis estudadas.

Legenda: CF = carbono fixo, MV = materiais voláteis, CZ = cinzas, PCU = poder calorífico útil, DG = 
densidade à granel, DE = densidade energética.
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Fonte: Próprios autores.

Esses resultados foram similares aos encontrados por Andrade (2017) investigando a madeira 
contida em resíduos sólidos urbanos. A seleção de espécies arbóreas de rápido crescimento para a pro-
dução de carvão deve ser feita com base em suas características físicas, químicas e energéticas, uma 
vez que teores altos de materiais voláteis e cinzas podem afetar negativamente a densidade energética 
(SILVA; VALE, 2018).

4. CONCLUSÃO
O carvão vegetal de P. nitens apresentou melhor desempenho energético quando comparado 

ao de outras espécies de rápido crescimento. É aconselhado a realização de estudos futuros com outras 
espécies potenciais para a restauração florestal com o objetivo de se obter mais opções de árvores para 
a produção energética em áreas passíveis de manejo florestal.
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Resumo: O uso de fibras naturais como reforço em matrizes poliméricas tem sido amplamente estudado, porém, 
sabe-se que os extrativos presentes na parede celular dessas fibras causam má adesão com a matriz. Assim, uma 
possível solução são os tratamentos físicos e químicos das fibras naturais, a fim de remover tais constituintes e 
garantir melhor adesão entre o reforço e a matriz. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência à 
tração de compósitos produzidos com matriz de poliuretano à base de óleo de mamona com 10 % (% em massa) de 
substituição por fibras de coco, sob diferentes tratamentos superficiais. Anteriormente à produção dos compósitos, 
as fibras de coco foram caracterizadas quanto à composição química. As fibras de coco foram tratadas com solu-
ções contendo 10 % de NaOH, 10 % de Ca(OH)2, água quente e descarga Corona. Após o tratamento superficial 
das fibras, os compósitos foram produzidos no tipo hand lay-up, em que a resina foi misturada manualmente com 
as fibras de coco, posteriormente a mistura foi colocada em uma forma e prensada a 1 MPa à temperatura ambien-
te. Após o processo de solidificação da resina, corpos de prova foram obtidos dos compósitos para realização de 
ensaio de tração e visualização da interface matriz-reforço utilizando a técnica de microscopia eletrônica de var-
redura (MEV). Compósitos produzidos com fibras de coco tratadas com NaOH apresentaram os maiores valores 
médios de resistência à tração (14,61 MPa), muito superiores aos produzidos com fibras sem tratamento superficial 
(4,13 MPa). Dessa forma, o tratamento superficial se torna uma ferramenta interessante para a o emprego de fibras 
vegetais em compósitos poliméricos, promovendo um ganho de resistência mecânica ao material compósito e 
agregando valor à matéria-prima. 
Palavras-chave: Extrativos; Fibras naturais; Resistência mecânica.

MODIFICATION OF COCONUT FIBERS (COCOS NUCIFERA L.) FOR COMPOSITE 
APPLICATIONS

Abstract: The use of natural fibers as reinforcement in polymeric matrices has been widely studied, however, it 
is known that the extractives present in the cell wall of these fibers cause poor adhesion with the matrix. Thus, a 
possible solution is the physical and chemical treatments of natural fibers, in order to remove such constituents 
and ensure better adhesion between reinforcement and matrix. Thus, the aim of this work is to evaluate the tensile 
strength of composites produced with castor oil-based polyurethane matrix with 10 % (wt%) of substitution of 
coconut fibers, under different surface treatments. Prior to the production of composites, coconut fibers were char-
acterized in terms of chemical composition. Coconut fibers were treated with solutions containing 10 % NaOH, 
10 % Ca(OH)2, hot water and Corona discharge. After the surface treatment of the fibers, the composites were 
produced in the hand lay-up type, in which the resin was manually mixed with the coconut fibers, then the mixture 
was placed in a mold and pressed to 1 MPa at room temperature. After the resin solidification process, specimens 
were obtained from the composites for tensile testing and visualization of the matrix-reinforcement interface using 
the scanning electron microscopy (SEM) technique. Composites produced with coconut fibers treated with NaOH 
showed the highest mean values for tensile strength (14.61 MPa), much higher than those produced with fibers 
without surface treatment (4.13 MPa). Thus, surface treatment becomes an interesting tool for the use of vegetable 
fibers in polymer composites, promoting a gain in mechanical strength to the composite material and adding value 
to the raw material.
Keywords: Extractives; Natural fibers; mechanical resistance.
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1. INTRODUÇÃO
As fibras naturais possuem algumas propriedades inerentes que podem servir como desvan-

tagens em seu reforço de compósitos poliméricos, elas incluem baixa resistência a ataques xilófagos, 
baixa resistência à umidade, fraca adesão entre a superfície da fibra com a matriz e uma tendência para 
formar agregados durante o processamento (BLEDZKI et al., 1999; LEVY NETO, PARDINI (2006). 
Estas desvantagens podem ser solucionadas pela modificação superficial da fibra, que pode ser realiza-
da por métodos de tratamento químico, como mercerização, remoção da parafina, acetilação, enxerto 
químico, branqueamento, deslignificação e salinização e também métodos de tratamento físico, como 
descarga corona, radiação de ionização e plasma (HAYDARUZZAMAN et al., 2010; SAW et al., 2011; 
SUDHAKARA et al., 2013).

Devido ao seu peso leve e elevadas propriedades mecânicas, os compósitos hoje são utilizados 
em diversos setores industriais, como automobilístico e construção civil (PANTALONI et al., 2021). Po-
rém, muitas vezes apresentam alto impacto ambiental devido ao tipo do polímero, bem como do reforço, 
sendo as fibras de vidro e carbono as mais utilizadas. A substituição dessas fibras sintéticas por fibras 
vegetais diminui o impacto ambiental do compósito (JOSHI et al., 2004).

Assim, com base na produção anual de coco verde, existem entre 1,87 e 1,98 milhão de tone-
ladas de fibras disponíveis (MARTINS; JESUS JÚNIOR, 2014). Além disso, o resíduo de coco, embora 
tratado como resíduo agrícola, é um recurso altamente reaproveitável e, portanto, estudos que enfoquem 
seu uso são benéficos. A fibra de coco é uma excelente alternativa ao resíduo e pode ser utilizada na 
construção civil para a produção de compósitos a partir de diferentes matrizes, como o poliuretano à 
base de óleo de mamona (FARIA et al., 2020). Os compósitos produzidos com fibras vegetais apresen-
tam maior resistência à tração, abundância de matéria-prima, baixo custo e alta eficiência (COSTA et 
al., 2006).

O tratamento químico das fibras é um processo que visa melhorar a adesão entre a superfície 
da fibra e a matriz polimérica, visando uma transferência adequada de tensões (BETTINI et al., 2010). O 
tratamento das fibras também melhora a adesão interfacial da matriz fibrosa, o que reduz os vazios pre-
sentes no compósito e, consequentemente, reduz a absorção de água (PÉREZ-FONSECA et al., 2016).

Assim, o trabalho teve por objetivo avaliar a resistência à tração de compósitos produzidos 
com matriz de poliuretano à base de óleo de mamona com substituição parcial de fibras de coco, sob 
diferentes tratamentos superficiais.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização desta pesquisa foi utilizada a resina poliuretana vegetal (à base de óleo de 

mamona) IMPERVEG® AGT 1315. O poliuretano vegetal (à base de óleo de mamona) foi doado pela 
empresa Imperveg® Poliuretano Vegetal, localizada em Aguaí/SP. É uma solução bicomponente resul-
tante da reação de um poliol com um pré-polímero, utilizado na proporção de 1:1,5 conforme recomen-
dação do fabricante.

Como reforço, foram utilizadas fibras de coco fornecidas por uma empresa localizada no es-
tado de Pernambuco, Brasil. As fibras de coco foram tratadas superficialmente com água quente por 2h 
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a uma temperatura de 80 ± 3 °C; NaOH por 4 hs à temperatura de 80 ± 3 °C; (Ca(OH)2) por 4 hs na 
temperatura de 80 ± 3 °C e por descarga Corona por 5 min usando um potencial de 12 kV, corrente de 
60 mA e frequência de 60 Hz em um ambiente de ar (25 ± 3 °C, 70 ± 5 % de umidade relativa) a uma 
distância média de 2 cm entre as fibras de coco e a fonte elétrica.

As fibras de coco foram caracterizadas quanto às características químicas. Para tanto, as fibras 
de coco foram moídas em moinho de martelos e posteriormente peneiradas em peneiras com aberturas 
de 0,420 mm (40 mesh) e 0,250 mm (60 mesh) para determinação dos constituintes químicos, utilizan-
do-se a fração retida na peneira de 60 mesh. O teor de extrativos totais foi determinado de acordo com 
a norma NBR 14853 (ABNT, 2010); o teor de lignina insolúvel de acordo com a NBR 7989 (ABNT, 
2010); cinzas conforme NBR 13999 (ABNT, 2017). O teor de holocelulose foi obtido subtraindo-se a 
soma dos demais componentes considerando um total de 100 %.

Os compósitos foram produzidos no tipo hand lay-up. As fibras utilizadas para a produção dos 
compósitos foram aquelas que passaram na peneira de 4 mesh (4,76 mm) e ficaram retidas na peneira 
de 8 mesh (2,38 mm). Após peneiramento das fibras, as mesmas foram secas em estufa a temperatura de 
105 ± 3 °C até 3 % de umidade. A mistura da resina com as fibras de coco foi feita manualmente dentro 
de um saco plástico de polietileno até que a molhabilidade das fibras no polímero fosse completada. Em 
seguida, a mistura foi vertida em um molde quadrado com dimensões de 250 x 250 x 15 mm e o mate-
rial distribuído por todo o molde. O tempo de cura dos compósitos foi de 12 hs à temperatura ambiente 
(aproximadamente 22 ºC), com aplicação de 1 MPa de pressão. Os compósitos foram preparados com 
10 % de substituição das fibras de coco (em massa) em substituição à resina poliuretana vegetal. As 
etapas de produção dos compósitos são mostradas na Figura 1.

Figura 1 – Processo de moldagem de compósitos.
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Após a retirada da prensa, os corpos-de-prova foram levados para uma sala de climatização 
com temperatura constante de 20 ± 2 °C e umidade relativa de 65 ± 5 %, por 7 dias, até o final do período 
de polimerização da resina poliuretana vegetal.

Os compósitos foram avaliados quanto à resistência à tração conforme metodologia descrita 
na norma D638-01 (ASTM, 2014). Os corpos de prova do Tipo 1 foram testados em máquina universal 
de ensaios da marca AROTEC (SP, Brasil) com célula de carga de 2.000 kgf e velocidade de ensaio de 
2 mm/min.

Microscópio eletrônico de varredura (MEV) LEO EVO 40 XPV foi usado para investigar as 
fibras de coco tratadas e sem tratamento superficial. Os corpos de prova foram cobertos com uma fina 
camada de ouro em um evaporador e analisados no microscópio eletrônico de varredura operando a 20 
kV para obtenção das eletromicrografias.

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado. Os resultados de resistência à tração 
dos compósitos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste Tukey, ambos a 5 % de sig-
nificância, utilizando o software SISVAR 5.6.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A densidade do pré-polímero e do poliol foram 1,15 e 0,95 g.cm-3, respectivamente. Os resul-

tados para teor de sólidos, viscosidade e pH são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetros para a produção dos compósitos.

Parâmetro Poliuretano vegetal
Viscosidade aparente (25 °C) 430,63 cP
Teor de sólidos 79,43 %
pH 7,0

A constituição química das fibras de coco pode ser observada na Figura 2.

Figura 2 – Constituintes químicos das fibras de coco.
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Observa-se que as fibras de coco apresentaram alto teor de extrativos totais (19,78 %). É 
importante enfatizar o efeito desse constituinte químico nas fibras vegetais. Conforme argumentado 
por diversos autores, sua alta concentração dificulta a fase de colagem, uma vez que os extrativos são 
os principais contribuintes para a inativação de superfície (IWAKIRI, 2005). Outro problema gerado 
pelos extrativos é a má umidificação das fibras vegetais, uma vez que os extrativos são hidrofóbicos e 
concentram-se na superfície após altas temperaturas (IWAKIRI, 2005). Desta forma, a resina pode ter 
uma penetração prejudicada. Altos níveis de extrativos podem influenciar no tempo de cura do adesivo, 
bem como na qualidade da adesão (BOA et al., 2014). Resultados superiores aos deste estudo foram 
observados por Cardoso e Gonçalez (2016) para teores de extrativos totais, em que os autores obtiveram 
33,68 %.

A celulose, por sua estrutura e arranjo em microfibrilas, é responsável pela alta resistência à 
tração das fibras vegetais, enquanto a hemicelulose e a lignina adicionadas às moléculas de celulose 
dão consistência à parede celular, conferindo elasticidade e resistência à compressão às fibras vegetais 
(TSOUMIS, 1991). Para o teor de lignina, os resultados verificados neste trabalho foram próximos aos 
de Cabral et al. (2016), cujos autores visando a produção de bioetanol a partir de fibras de coco obser-
varam teor de lignina de 40,10 %.

O nível de tratamento superficial das fibras de coco afetou significativamente a resistência à 
tração dos compósitos (Figura 3).

Figura 3 – Resultados de resistência à tração e superfície das fibras de coco.

Nota: a) resistência à tração da resina e dos compósitos produzidos com fibras tratadas e sem trata-
mento superficial; b) superfície de fibras de coco não tratadas vista pela técnica de MEV e c) tratadas 
com fibras de coco NaOH vista pela técnica de MEV. Setas vermelhas indicam a presença de grande 
quantidade de detritos aderidos à superfície dos feixes de fibras; setas pretas indicam marcas glo-
bulares (saliência). Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5 % de 
significância.

De acordo com os resultados observados na Figura 3a, nota-se que houve diferenças estatísti-
cas entre a resistência à tração da resina pura e os compósitos. Os compósitos produzidos com fibras tra-
tadas apresentaram valores médios de resistência à tração superiores aos produzidos sem tratamento das 
fibras. Observa-se também que os compósitos produzidos com fibras tratadas apenas com água quente 
apresentaram o segundo maior valor médio de resistência à tração, sendo uma alternativa na produção 
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de compósitos poliméricos, promovendo maiores valores de resistência mecânica aos compósitos, e, 
como o tratamento foi realizado apenas com água quente, o resíduo líquido gerado após o tratamento é 
menos agressivo ao meio ambiente em relação ao resíduo líquido gerado após o tratamento com solu-
ções químicas. 

O tratamento superficial removeu os extrativos presentes na superfície das fibras, conforme 
mostrado na Figura 3c. A remoção dos extrativos permitiu melhor ancoragem do adesivo nas fibras, 
promovendo maiores valores de resistência à tração. Devido à diferença de polaridade, bem como a pos-
sível presença de substâncias presentes na superfície da matriz (ceras, graxas, gomas, etc.) que reduzem 
a adesão entre a fibra e a matriz (BLEDZKI et al., 1999). Para o descolamento da fibra na matriz, parte 
da área da superfície da fibra ainda está aderida à matriz (FARIA et al., 2020). De acordo com Leão et 
al. (2015), após o tratamento químico, houve descoloração das fibras de coco, indicando que impurezas 
como lignina, hemicelulose e extrativos foram removidos das fibras, minimizando a hidrofilicidade das 
fibras e aumentando a adesão interfacial das fibras polares com a matriz apolar.

4. CONCLUSÕES
Diante dos resultados apresentados, foi possível observar que o alto teor de extrativos totais 

(19,78 %) presentes nas fibras de coco impactou significativamente na resistência à tração dos compó-
sitos produzidos, com potencial melhora na adesão fibra x matriz com os diferentes tratamentos super-
ficiais utilizados. Portanto, as fibras de coco são uma excelente alternativa para a produção de biocom-
pósitos, contribuindo para o descarte inadequado e agregando valor a esse material lignocelulósico em 
aplicações tecnológicas.
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Resumo: O objetivo da pesquisa foi determinar os parâmetros de avaliação da resistência natural da madeira de 
sete espécies de Eucalyptus ao ataque de fungos xilófagos em ensaio de laboratório. Para isso, foram amostradas 
aleatoriamente, duas árvores com 12 anos de idade por espécie e retiradas discos a 0 (base), Diâmetro a Altura do 
Peito (DAP), 25, 50, 75 e 100 % da altura comercial, para determinação da massa específica básica. Para as aná-
lises do teor de extrativos e ensaios biológicos com fungos foi empregada uma tora de 2,20 m obtida da primeira 
seção de cada árvore. Os parâmetros avaliados foram a porosidade, o potencial de resistência natural da madeira, e 
o índice de susceptibilidade ao ataque. A espécie E. camaldulensis exibiu o maior potencial de resistência natural 
(8,32). Quanto à porosidade da madeira, o menor valor foi para o C. citriodora (52,2 2%), e o maior para o E. 
grandis (66,51 %). Ao avaliar os índices de resistência natural da madeira, as madeiras com maior durabilidade 
foram o E. camaldulensis e C. citriodora e a menos durável o E. grandis.

Palavras-chave: Ensaios biológicos; Sustentabilidade; Extrativos.

PARAMETERS FOR EVALUATION THE NATURAL RESISTANCE OF WOOD 
FROM SEVEN EUCALYPTUS SPECIES TO XYLOPHAGOUS FUNGI

Abstract: This study aimed was to determine the parameters for evaluating the natural resistance of seven eu-
calyptus wood species to the attack of xylophagous fungi in a laboratory test. For this, two trees with 12 years old 
were randomly sampled by species and from each set of discs at 0, DBH, 25, 50, 75 and 100 % of the commercial 
height, to determine the basic density. For the analysis of extractive content and biological tests with fungi, a 2.20 
m log obtained from the first section of each tree was used. The evaluated parameters were the porosity, the poten-
tial of natural resistance of the wood, and the Decay Susceptibility Index. The species E. camaldulensis exhibited 
the greatest potential for natural resistance (8.32). As for wood porosity, the lowest value was for C. citriodora 
(52.22 %), and the highest for E. grandis (66.51 %). When evaluating the wood’s natural resistance indices, the 
woods with the greatest durability were E. camaldulensis and C. citriodora, and the least durable was E. grandis.

Keywords: biological assay; Sustainability; Extractives.
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1. INTRODUÇÃO
A madeira por ser um produto renovável e mais acessível que as outras fontes de matéria-pri-

ma, como os combustíveis fósseis e materiais de construção (ferro, aço e alumínio) se torna um produto 
sustentável. Entretanto, por ser um material biológico, está susceptível a biodeterioração por agentes 
biológicos, que a utiliza como fonte de nutrientes e dessa forma, restringe o uso de diversas espécies 
florestais para obtenção de produtos madeireiros, restringido a necessidade da utilização de peças com 
elevada durabilidade natural ou a realização de proteção química.  

Dentre os agentes xilófagos que atacam a madeira, Reinprecht (2016), destaca os fungos man-
chadores, emboloradores e apodrecedores, brocas marinhas, principalmente, moluscos e crustáceos, 
bactérias e os insetos representados por térmitas e besouros. Dentre esses, os fungos são os principais 
causadores de danos econômicos no mundo, sendo mais ativos em climas tropicais (STIENEN et al., 
2014). Esses podem ser classificados em três principais grupos, como de podridão branca, parda e mole 
de acordo com sua capacidade de degradação do material lignocelulósico (PALA, 2007).

E apesar de existirem diversas espécies florestais que possuem elevada durabilidade natural ao 
ataque de xilógrafos (MEDEIROS NETO et al., 2020), o uso desordenado dessas contribui para a escas-
sez de madeiras naturalmente duráveis. Assim, uma alternativa é o uso da madeira de reflorestamento, 
como as dos gêneros Eucalyptus e Pinus, em que, os plantios florestais com eucalipto representam 77,0 
% da área florestal plantada, que corresponde a 6,97 milhões de hectares (INDÚSTRIA BRASILEIRA 
DE ÁRVORES - IBÁ, 2020).

E para avaliação da resistência natural da madeira (nativa ou plantada), os métodos mais uti-
lizados são a avaliação visual, análise de imagem, avaliação microscópica, perda de massa e testes de 
resistência mecânica (PAES et al., 2009), que contribuem para a determinação de parâmetros de resis-
tência natural da madeira. Desta forma, o objetivo da pesquisa foi determinar os parâmetros de avalia-
ção da resistência natural da madeira de sete espécies de Eucalyptus ao ataque de fungos xilófagos em 
ensaio de laboratório.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Espécies estudadas e amostragem da madeira

Nesta pesquisa, foi observada os parâmetros de avaliação da resistência natural da madeira 
(porosidade, potencial de resistência natural e o índice de susceptibilidade ao ataque da madeira) de 
sete espécies de eucalipto (Eucalyptus camaldulensis; E. grandis; E. urophylla; E. robusta; E. saligna; 
E. pellita e Corymbia citriodora). Para tanto, foram tomadas aleatoriamente duas árvores por espécie, 
que representavam o diâmetro médio de cada espécie do plantio florestal, de origem seminífera, com 
boa fitossanidade e com idade de 12 anos, provenientes de uma coleção florestal da Empresa Florestal 
Celulose Nipo Brasileira - CENIBRA S.A., município de Guanhães, Minas Gerais, Brasil (Latitude 18° 
46’ 16’’ Sul, Longitude 42° 55’ 55’’ Oeste e 744 metros de altitude). 

Como padrão de comparação foi avaliada a durabilidade natural da madeira de Pinus elliottii, 
com 21 anos de idade, proveniente de um plantio do Complexo Agroindustrial Pindobas, município de 
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Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, Brasil (Latitude 20º 20’ 23” Sul, Longitude 41º 08’ 05” Oeste 
e 630 metros de altitude), considerada uma espécie de baixa resistência natural a organismos xilófagos.

De cada árvore foi retirado um disco com 5,0 cm de espessura, no Diâmetro a Altura do Peito 
(DAP, 1,30 m do nível do solo) e nas posições a 0 (base), 25, 50, 75 e 100 % da altura comercial do 
tronco, considerado um diâmetro mínimo de 6,0 cm. Os discos foram subdivididos em quatro partes, em 
forma de cunha, passando pela medula. Duas destas, diametralmente opostas, foram utilizadas para a de-
terminação da massa específica básica. Para a análise química do teor de extrativos e ensaios biológicos 
em laboratório com fungos empregou-se uma tora de 2,20 m obtidas da primeira seção de cada árvore. 

Para a realização do ensaio biológico em laboratório com fungo de podridão mole, empre-
gou-se uma tora de 2,20 m obtidas da primeira seção de cada árvore, sendo realizadas amostragens em 
duas posições no sentido radial do tronco na direção medula-casca (cerne mediano e região de transição, 
contendo cerne e alburno), em virtude do diâmetro das espécies de eucaliptos estudadas. Para a madeira 
de Pinus, foram obtidas amostras da parte interna e externa, no sentido medula-casca, que representaram 
no trabalho como região de cerne e transição, devido à dificuldade de diferenciação nesta madeira.

2.2 Determinação da massa específica básica e teor de extrativos

Para a avaliação da Massa Especifica Básica (MEB), o volume do corpo de prova foi medido 
de acordo com o método da balança hidrostática (VITAL, 1984), e para a determinação da MEB foram 
seguidas as especificações da Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 11941 da Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas – ABNT, (2003).

Foi realizada uma amostragem dos corpos de prova remanescentes do ensaio biológico com 
fungos, em que, estes foram transformados em palitos e posteriormente em serragem em moinho do tipo 
Willey, para a realização do teor de extrativos. A serragem utilizada foi a que passou pela peneira de 40 
e ficou retida na de 60 “mesh” e condicionadas a uma umidade relativa de 65 ± 5 % e temperatura de 25 
± 2 °C. Na determinação do teor absolutamente seco foi utilizada a norma Technical Association of the 
Pulp and Paper Industry- TAPPI 264 om - 88 (TAPPI, 1996). o teor de extrativos totais da madeira foi 
efetuado segundo a norma American Society for Testing and Materials - ASTM D1105 (2013).

2.3 Ensaio de resistência natural aos fungos apodrecedores

Foram utilizados fungos que causam a podridão parda [Brunneoporus malicola (Berk. & M.A. 
Curtis) (Mad 617) e Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel (Mad 698-R)] e fungo de 
podridão branca [Trametes versicolor (L.) Lloyd (Mad 697)]. Na preparação do meio de cultura para 
os ensaios foram seguidas as recomendações da American Wood Protection Association - AWPA E-10 
(2016).

O ensaio com fungos de podridão parda e branca foi realizado conforme AWPA E-10 (2016). 
O ensaio foi mantido em sala climatizada (25 ± 2 °C e 65 ± 5 % de umidade relativa) por 12 semanas. 
Após o término do ensaio, as amostras foram limpas com uma escova de cerdas macias para retirar os 
micélios dos fungos e inseridas em estufa a 103 ± 2 ºC até atingirem massa constante. Para a estimativa 
da perda de massa resultante da ação fúngica, foi seguida a designação da American Society For Testing 
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And Materials - ASTM D-2017 (2008). 

2.4 Parâmetros de avaliação da resistência natural da madeira aos 
agentes xilófagos

De forma complementar, com os valores obtidos da massa especifica básica, teor de extrativos 
e a perda de massa causada pelo ataque dos fungos nas sete espécies de Eucalyptus, foram estipulados a 
porosidade (Eq. 1), o potencial de resistência natural da madeira, calculado pelo produto entre a massa 
específica básica e o teor de extrativos (CARNEIRO et al., 2009) (Eq. 2) e o índice de susceptibilidade 
ao ataque (CURLING; MURPHY, 2002), que relaciona a perda de massa de uma determinada espécie 
de interesse com a perda de massa de uma espécie de referência (Eq. 3).

Φ = (1 −  
Meb

Mepc) ∗ 100 
(1)

Em que:

Ф: porosidade (%);

Meb: massa específica básica (g cm-3);

Mepc: massa específica da parede celular (1,53 g cm-3, segundo SIAU,1995).

Rnm = Meb ∗ Text  (2)

Em que:

Rnm: potencial de resistência natural da madeira;

Meb: massa específica básica (g cm-3);

Text: teor de extrativos (%).

𝑃𝑃𝑀𝑀𝐼𝐼 =  
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑎𝑎𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑎𝑎 ∗ 100 

(3)

Em que:

ISA= índice de susceptibilidade ao ataque (%);

PMai= perda de massa da amostra de interesse (%) (espécies de eucaliptos);

PMr = perda de massa da amostra de referência (Pinus elliottii).

Para avaliação dos resultados da massa específica, teor de extrativos e os parâmetros de resis-
tência natural da madeira foi empregada estatística descritiva ao serem analisadas as médias.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pode ser observado na Figura 1, que a madeira de Eucalyptus grandis exibiu a menor massa 

específica básica (0,51 g cm-3) com o maior resultado para a espécie Corymbia citriodora (0,73 g cm-3).

Figura 1 – Percentuais médios da massa específica básica das sete espécies de eucaliptos avaliadas.

Fonte: Os autores, 2021.

Em geral, as madeiras mais densas oferecem maior resistência à deterioração por fungos xi-
lófagos (PANSHIN; DE ZEEUW, 1980), isso pode ser relacionado pela redução da difusão de gases, 
devido ao menor diâmetro dos poros, que provoca uma menor disponibilidade de oxigênio para o cres-
cimento e atividades fúngicas da madeira (DADZIE; AMOAH, 2015).

Com relação aos teores de extrativos pode ser observado na Tabela 1 que os maiores valores 
médios foram obtidos para a espécie E. camaldulensis (14,390 %), e os menores resultados para a ma-
deira de E. grandis (5,165 %).
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Tabela 1 – Percentuais médios do teor de extrativos e perda de massa das madeiras avaliadas.

Espécies Teor de 
extrativos (%)

Perda de massa (%)
Trametes versicolor Rhodonia placenta Brunneoporus malicola

Eucalyptus saligna 9,155 9,055 13,005 5,165
Eucalyptus grandis 5,165 24,750 29,010 20,59
Eucalyptus urophylla 6,695 17,355 22,345 12,515
Eucalyptus pellita 8,660 15,685 21,055 9,09
Eucalyptus 
camaldulensis

14,390 9,960 5,415 2,975

Corymbia citriodora 9,485 12,535 7,460 7,105
Eucalyptus robusta 7,905 13,635 20,025 8,615

Fonte: Os autores, 2021.

A importância dos teores de extrativos está diretamente relacionada ao aumento da durabili-
dade natural da madeira ao ataque de agentes xilófagos, principalmente os constituídos de compostos 
tóxicos, com características antioxidantes e antifúngicas (REIS et al., 2019; BROCCO et al., 2019). 

Entre as espécies de eucaliptos avaliadas, a maior perda de massa (Tabela 1) foi observada 
para a espécie E. grandis, para os três fungos avaliados, com menores valores para as madeiras de Eu-
calyptus saligna, Eucalyptus camaldulensis e Corymbia citriodora.

Para avaliação da resistência natural das madeiras de eucaliptos estudadas, na Tabela 2 são 
observadas o potencial de resistência natural e a porosidade. 

Tabela 2 – Potencial de resistência natural e porosidade das espécies de eucaliptos avaliadas.

Espécie avaliadas Potencial de resistência natural Porosidade (%)

Eucalyptus saligna 5,03 64,05
Eucalyptus grandis 2,65 66,51
Eucalyptus urophylla 3,98 61,19
Eucalyptus pellita 4,96 62,54
Eucalyptus camaldulensis 8,32 62,18
Corymbia citriodora 6,93 52,22
Eucalyptus robusta 4,73 60,92

Fonte: Os autores, 2021.

De acordo com a Tabela 2 pode-se observar que a espécie E. camaldulensis exibiu o maior po-
tencial de resistência natural, em virtude, provavelmente da maior quantidade extrativos totais presentes 
da madeira, seguido pela C. citriodora, sendo a madeira de E. grandis a que ofereceu um potencial de 
resistência três vezes menor que o E. camaldulensis. 

Entretanto, apesar da relação entre a quantidade de extrativos e a massa específica da madeira, 
este índice de qualidade deve estar associado, principalmente, à composição química dos extrativos, 
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com ênfase aos de características fenólicas, e dentre os principais grupos, destacam-se os polifenóis, 
terpenóides, tropolonas e taninos (MORRELL, 2012). 

Quanto à porosidade da madeira, o menor valor foi para o C. citriodora, e o maior para o E. 
grandis. Madeiras com menores percentuais de vazios contribuem para uma maior resistência ao ataque 
de fungos xilófagos (ROMANINI et al., 2014). Madeira mais porosas promovem uma maior movimen-
tação de ar dentro e entre os elementos celulares e, dessa forma contribuem para a disponibilidade de 
oxigênio necessária para o desenvolvimento dos fungos no interior da madeira (DADZIE; AMOAH, 
2015).

A Tabela 3 apresenta os valores de Índice de Susceptibilidade ao Ataque (ISA) da madeira ao 
ataque de fungos apodrecedores.

Tabela 3 – Valores de Índice de Susceptibilidade ao Ataque (ISA) das espécies de eucaliptos estuda-
das aos fungos apodrecedores avaliados.

Espécies avaliadas ISA (%)
Trametes versicolor Rhodonia placenta Gloeophyllum trabeum

Eucalyptus saligna 44,88 24,27 11,51
Eucalyptus grandis 122,69 54,14 45,88
Eucalyptus urophylla 86,01 41,69 27,89
Eucalyptus pellita 77,74 39,29 20,26
Eucalyptus camaldulensis 49,37 10,10 6,63
Corymbia citriodora 62,13 13,92 15,83
Eucalyptus robusta 58,04 37,37 19,20

Fonte: Os autores, 2021.

Pode ser observado na Tabela 3, que a madeira de Eucalyptus grandis foi a mais susceptível à 
degradação fúngica. Quanto a madeira de Pinus elliottti utilizada como referência, essa exibiu valores de 
perda de massa de 20,17 %, 53,6 % e 44,92 %, para os fungos Trametes versicolor, Rhodonia placenta e 
Gloeophyllum trabeum, respectivamente. Cabe ressaltar que, índice de susceptibilidade (ISA) ao ataque 
superior a 100, indica que as amostras das madeiras avaliadas possuem menor resistência aos fungos 
apodrecedores quando comparadas com a madeira utilizada como referência (Pinus elliottii), e valores 
inferiores a 100, significam amostras mais resistentes que a referência (CURLING; MURPHY, 2002). 
Assim, foi possível verificar que entre as espécies avaliadas, somente o E. grandis exibiu valor médio 
de ISA superior a 100, para o fungo Trametes versicolor, sendo as demais espécies mais resistentes que 
o Pinus, com menor valor para a madeira de E. saligna.

Quanto os fungos Rhodonia placenta e Brunneoporus malicola todas as madeiras avaliadas 
foram menos susceptíveis ao ataque fúngico que a madeira utilizada como referência, com maiores valo-
res para o E. grandis e menores para o E. camaldulensis. Carvalho et al. (2015) ao avaliaram a madeira 
de E. robusta com idade de aproximadamente, de 35 anos, obtiveram um ISA de 30,29 % e 22,72 % para 



386 CAPÍTULO 50 | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA NATURAL DA MADEIRA DE SETE ESPÉCIES DE 
EUCALYPTUS AOS FUNGOS XILÓFAGOS | P3C50

PARTE III - PRODUTOS FLORESTAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

os fungos Brunneoporus malicola e Trametes versicolor, nessa ordem. Sendo esses valores diferentes 
aos observados nessa pesquisa, provavelmente, em função da diferença de idade do eucalipto e a madei-
ra de Pinus sp. utilizada como referência. 

4. CONCLUSÃO

A madeira de C. citriodora exibiu o maior valor médio de massa específica básica e a de E. 
grandis o menor, exibindo menores valores de extrativos. Ao avaliar os índices de resistência natural da 
madeira ao ataque de fungos xilófagos, as madeiras com maior durabilidade foram o E. camaldulensis e 
C. citriodora e a menos durável o E. grandis.
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Capítulo 51
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Resumo: Pesquisas que envolvam a investigação de novas espécies madeireiras são essenciais no subsídio ao 
suprimento das demandas comerciais, a exemplo do setor moveleiro, um dos setores que mais utilizam madeira 
maciça como matéria prima. Assim, esse estudo teve por objetivo avaliar a madeira de Lecythis pisonis frente 
aos ensaios de usinagem, visando o seu direcionamento para o setor de móveis. Foram produzidos seis corpos de 
prova, os quais foram submetidos a testes sob ação de plaina, lixa, furação e rasgo. Nos testes de aplainamento, a 
madeira de L. pisonis apresentou defeitos e acarretou em acabamento não satisfatório. No teste de lixamento apre-
sentou acabamento superficial razoável, possibilitando sua aplicação como produto industrial madeireiro. No teste 
de furação se mostrou como regular, enquanto no teste de rasgo apresentou comportamento inadequado. Dessa for-
ma, a madeira de L. pisonis se mostrou restritiva quanto a sua trabalhabilidade nos processos padrões de usinagem. 

Palavras-chave: Processamento da madeira; Manejo sustentável; Espécies nativas. 

POTENTIAL OF THE WOOD OF LECYTHIS PISONIS CAMB. IN FRONT OF 
MACHINING TESTS

Abstract: Research involving the investigation of new wood species is essential to subsidize the supply of com-

mercial demands, such as the furniture sector, one of the sectors that most use solid wood as a raw material. Thus, 

this study aimed to evaluate the wood of Lecythis pisonis in terms of machining tests, aiming at its targeting for 

the furniture sector. Six specimens were produced, which were subjected to tests under the action of the planer, 

sandpaper, drilling and tearing. In the planning tests, the wood of L. pisonis showed defects and resulted in an 

unsatisfactory finish. The sanding test, showed a reasonable surface finish, enabling its application as an industrial 

wood product. In the drilling test, it was shown to be regular, while in the tear test it showed inadequate behavior. 

Thus, L. pisonis wood proved to be restrictive in terms of its workability in standard machining processes. 

Keywords: Wood processing; Sustainable management; Native species.
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1. INTRODUÇÃO
Largamente utilizada em nosso cotidiano, a madeira é um dos materiais mais importantes 

para a sociedade. Impulsionado pelo aumento da demanda global por produtos de madeira, grandes 
investimentos no setor de fabricação e exportação de produtos à base de madeira tem se desenvolvido 
rapidamente (THAM; DARR; PRETZSCH, 2021). Seja para construção, aquecimento, cocção de ali-
mentos, produção de mobiliários ou geração de produtos químicos, essa matéria prima se faz presente 
de forma essencial. Caracterizada como o principal insumo para setor de energia da biomassa, papel e 
celulose, construção civil e movelaria, a demanda por madeira vem crescendo de forma simultânea com 
as atividades industriais (DELATORRE et al., 2020). Produtos de alto valor agregado, como móveis 
de madeira, geraram até 70 % do faturamento total das exportações no segmento de madeira (THAM; 
DARR; PRETZSCH, 2021). A demanda por madeira para suprir esse setor é alta. Dessa forma, a avalia-
ção da madeira de novas espécies se faz necessária, a fim de suprir com as necessidades dos setores dela 
dependentes. Nesse contexto, estudos que visam caracterizar madeiras de espécies pouco empregadas 
são essenciais, uma vez que podem servir como mecanismo de valorização de mercado. A investigação 
do potencial madeireiro de espécies nativas são uma oportunidade potencial para suprimento da deman-
da do mercado moveleiro. 

O manejo sustentável de espécies nativas poder ser uma alternativa para agregar produção, 
levando em consideração aspectos sustentáveis. Considerada uma atividade econômica viável para uso 
adequado de recursos florestais, uma vez que mantém o equilíbrio do ecossistema (LIMA et al., 2021). 
A técnica de desbaste, caracterizada como a remoção seletiva de árvores, realizada principalmente para 
melhorar a taxa de crescimento ou a saúde das árvores remanescentes, pode ser uma excelente alter-
nativa para obtenção de madeira de diferentes espécies (SIMON et al., 2021). A madeira colhida no 
processo de desbaste é de boa qualidade, principalmente para a produção de toras divididas (SIMON 
et al., 2021). Nesse contexto, vale ressaltar a espécie Lecythis pisonis, conhecida popularmente como 
Sapucaia, é predominante no bioma da Mata Atlântica e Amazônia (DE PAULA, 2016), cuja madeira 
pode apresentar uma oportunidade potencial para indústria moveleira. O desenvolvimento de pesquisas 
que levem a melhorias tecnológicas, melhor uso e eficiência da madeira nativa e das demais espécies 
florestais disponíveis em busca de novos mercados internacionais, são imprescindíveis para a economia.

A avaliação da espécie pode se dar pelo processo de usinagem, que tem como objetivo trans-
formar o material em termos de qualidade da superfície e dimensões (DIAS JÚNIOR et al., 2013). A 
avaliação de madeiras de diferentes espécies para o setor moveleiro é de suma importância para garantir 
a otimização do aproveitamento da matéria prima, qualidade do produto, possibilitando redução de cus-
tos  (DELATORRE et al., 2020). A avaliação da madeira pelo processo de usinagem permite identificar 
defeitos ligados às variações das propriedades da madeira, ferramenta de corte adequado, condições de 
maquinários, e até mesmo o treinamento do operador (SOFUOGLU, 2016). A transformação de madei-
ra em móveis é uma importante estratégia de agregação de valor, sendo o processo de usinagem uma 
importante ferramenta que possibilita a criação de subsídios para o entendimento do comportamento do 
material. É essencial que a usinabilidade da madeira seja compatível com as necessidades de qualidade, 
custo e produtividade (DELATORRE et al., 2020). Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a 
madeira de Lecythis pisonis frente aos ensaios de usinagem, visando o seu direcionamento para o setor 
de movelaria. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta e amostragem do material

As árvores obtidas foram provenientes de um plantio de Lecythis pisonis da Flona Mário 
Xavier, no município de Seropédica, localizada entre as coordenadas 22° 46’ de latitude sul e 43° 41′ 
de longitude oeste de Greenwich, cortadas durante a prática de desbaste. Foi utilizado um total de três 
árvores, onde a tora da região basal foi aproveitada (Figura 1). A madeira coletada foi transportada para 
o Laboratório de Processamento Mecânico (LPM), na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
onde foi realizado o desdobro com o auxílio de uma serra circular. Do desdobro produziu-se duas tábuas, 
que foram retiradas das regiões interna e externa da tora, das quais foram confeccionadas seis amostras 
com dimensões de 30 cm x 8 cm x 2,5 cm, especificadas pela norma D1666-87 (ASTM, 1994), adaptada 
(Figura 1). 

Figura 1 – Esquema de retirada das amostras de Lecythis pisonis.

Fonte: Os autores (2021).

2.2. Usinagem da madeira 

Para avaliar de forma qualitativa a superfície da madeira, as amostras de Lecythis pisonis 
foram submetidas ao teste de usinagem de acordo com a norma ASTM D 1666-87 (ASTM, 1994) e o 
trabalho de DIAS JÚNIOR et al., 2014. Foi utilizado os seguintes maquinários: lixadeira de cinta, plaina 
desengrossadeira, furadeira horizontal e furadeira vertical de coluna. Posteriormente, classificou-se as 
amostras conforme a norma D 1666–87 (ASTM, 1994) e no trabalho de Marques e Melo (1997), como 
descrito na Tabela 1.
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Tabela 1 – Avaliação da qualidade da madeira para usinagem através de atribuição de notas.

Nota Grau Defeitos (%)
1 Excelente Sem defeitos
2 Bom Menos de 50 %
3 Regular Cerca de 50 %
4 Ruim Mais de 50 %
6 Muito ruim Cerca de 100 %

Fonte: Adaptado de ASTM (1994) e Marques & Melo (1997).

Foi utilizada uma plaina desengrossadeira, de duas facas, frequência de rotação do eixo de 
2600 min-1, e espessura de corte foi de aproximadamente 1,6mm. Para avaliar a ação da plaina na ma-
deira, foi realizado o teste em “discordância” e outra em “concordância”, considerando a movimentação 
do eixo e da faca em relação ao sentido longitudinal da peça ou disposição das fibras. Cada tipo de 
movimentação foi realizado em metade das amostras. Após o processamento das amostras foram classi-
ficadas seguindo os critérios abaixo: 

- Nota 1: Superfície isenta de quaisquer defeitos;

- Nota 2: Presença de arrepiamento leve a médio;

- Nota 3: Presença de arrepiamento forte e arrancamento leve;

- Nota 4: Presença de arrepiamento forte e arrancamento leve a médio;

- Nota 5: Presença de arrancamento forte, independente da presença de arrepiamento.

Para a avaliação do lixamento foi utilizada lixadeira de cinta que possui 2,70 m entre a roda 
motriz e a roda guia, com uma lixa de grão 100. O teste de lixa foi realizado na face oposta a que rea-
lizado o teste de plaina, sendo a superfície da madeira lixada por 20 segundos. Neste teste foi avaliado 
o riscamento de superfície e grã felpuda. As amostras foram classificadas seguindo os critérios abaixo:

- Nota 1: Superfície sem defeitos;

- Nota 2: Superfície com riscamento ou grã felpuda em apenas uma parte pequena da peça;

- Nota 3: Presença de riscamento ou grã felpuda em metade da superfície da peça;

- Nota 4: Presença de riscamento ou grã felpuda na maior parte da peça;

- Nota 5: Presença de riscamento ou grã felpuda em quase a totalidade da peça.

Para o teste de furação utilizou-se uma furadeira vertical de coluna com velocidade de avanço 
manual e frequência de rotação do motor de 3100 min-1. Realizou-se dois tipos de furação, a primeira 
referente a cavilha e a segunda para dobradiça. Na furação para cavilha, a furadeira foi equipada com 
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brocas do tipo helicoidal de aço com 6, 8 e 12 mm de largura, com seus furos passantes por amostras, 
dois para cada broca. Os furos devem manter a distância mínima de 25 mm entre eles e também entre as 
bordas. Nos testes foram avaliadas a ausência ou presença de queima da madeira, além da sua intensi-
dade; o arrancamento de grã; a ocorrência de grã felpuda e de esmagamento da grã. A avaliação seguiu 
os seguintes critérios: 

- Nota 1: Ausência de defeito em qualquer um dos furos;

- Nota 2: Presença de defeito leve em apenas um ou dois furos;

- Nota 3: Presença de defeito leve em metade dos furos, ou presença de defeito médio;

- Nota 4: Presença de defeito severo em um furo, ou presença de defeito médio na maior parte 
dos furos;

- Nota 5: Presença de defeito severo em mais de um furo.

Na avaliação da furação horizontal foi utilizada uma furadeira Raimann de movimentos manu-
ais, com velocidade máxima de rotação de 3400 rpm e profundidade máxima do cursor de furação de 18 
cm, com broca helicoidal de aço de 8 mm e corte a direita. O rasgo foi feito na lateral da peça, ao lado 
oposto de onde foram feitos os furos de cavilha e dobradiça. A avaliação seguiu os seguintes critérios: 

- Nota 1: Ausência de levantamentos de fibras em qualquer das quatro bordas e no fundo;

- Nota 2: Presença de levantamento leve em uma ou duas faces quaisquer;

- Nota 3: Presença de levantamento forte em uma face e leve na outra;

- Nota 4: Presença de levantamento forte em duas a quatro faces quaisquer e fundo isento de 
levantamento;

- Nota 5: Presença de levantamento forte nas quatro faces e no fundo.

Para realização deste teste foram utilizados pregos 15x15 com 30 mm de comprimento e 2,4 
mm de diâmetro. Os pregos foram inseridos com espaçamento de 20 mm entre si e a 10 mm das bordas 
das peças, com a utilização de um martelo de 250g. As avaliações são feitas levando-se em consideração 
a presença de rachas ou trincas observadas na superfície de penetração. Sendo que os resultados são 
classificados como: peça que aceita pregos, amostra sem rachas, trincas ou dimensões insignificantes 
destes, não alcançando o topo das amostras; peças que não aceitam pregos: com trincas ou rachas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos na avaliação da usinagem da madeira de Lecythis pisonis estão exem-
plificados na Figura 2.
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Figura 2 – Avaliação qualitativa da madeira de Lecythis pisonis frente aos ensaios de usinagem. 

Fonte: Os autores (2021).

Nos testes de aplainamento da madeira de L. pisonis pode-se perceber que as notas atribuídas 
para o sentido em concordância com a grã e discordância com a grã foram distintas (Figura 1). Contudo, 
ambos sentidos variaram com notas de 2 a 4, elucidando que a madeira apresenta defeitos quando sub-
metida ao teste e um acabamento não satisfatório. Comparando o aplainamento em diferentes sentidos 
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da grã, pode-se perceber que o processamento realizado no sentido oposta a grã (discordância) aprestou 
um comportamento mais satisfatório, com notas variando de bom para regular (Figura 1). Esse com-
portamento pode ser justificado pela anatomia porosa predominante na espécie (DE PAULA, 2016). O 
aplainamento da madeira resulta em peças mais bem acabadas, diminuindo a regularidade e facilitando 
sua aplicação na indústria moveleira (BIAZZON et al., 2019; DELATORRE et al., 2020).  Diante dessa 
realidade, vale ressaltar que o maquinário e as ferramentas utilizadas durante o processamento podem 
não ser eficientes para a madeira estudada, sendo necessário a investigação com outros equipamentos. 

As amostras submetidas ao teste de lixamento obtiveram de forma geral nota 2 (Figura 2) no 
que diz respeito a grã felpuda, apresentando comportamento bom a esse acabamento. Na avaliação do 
riscamento 83 % dos corpos de prova obtiveram nota 3 (Figura 2), ou seja, conceito pouco satisfatório. 
Esse resultado demostra que a espécie apresenta um razoável acabamento superficial, possibilitando sua 
aplicação como produto industrial madeireiro. Uma outra forma de interpretar o resultado obtido está 
relacionado ao uso de equipamentos ideias para a espécie nessa pesquisa, elucidando o impacto dos ma-
quinários na qualidade do material que será obtido. Vale ressaltar que madeiras favoráveis ao lixamento 
garantem uma superfície mais regular, reduzindo os custos com cola, verniz, tinta e materiais químicos 
(DELATORRE et al., 2020). A avaliação da furação da madeira de L. pisonis, referente a grã felpuda 
e arrancamento de grã apresentou dados não satisfatórios, com cerca de 50 % da avaliação resultando 
em nota 3 e 4 (Figura 2), sendo as amostras classificadas como regulares. Em contrapartida, a avaliação 
da queima da madeira no teste de furação apresentou 100 % das amostras com nota 1, ou seja, conceito 
excelente (Figura 2). Com nota predominantemente 4 para levantamento de fibra, o teste do rasgo (Fi-
gura 2) a madeira de L. pisonis apresentou comportamento inadequado. Da mesma forma, a avaliação 
realizada para o aceitamento de pregos se mostrou insatisfatória, onde 100 % das amostras obtiveram 
resultado que não aceitam pregos, para a espécie dificultando sua aplicabilidade na indústria moveleira. 

4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos no presente estudo, mostra que a madeira de L. pisonis se mostrou res-
tritiva quanto a sua trabalhabilidade nos processos padrões de usinagem. Sendo assim, recomenda-se a 
avaliação das caracterizações mecânicas desta espécie, para determinar se esta é uma madeira de quali-
dade para fins estruturais e de acabamento superficial em construção civil. 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade técnica de produção de pellets a partir da biomassa 

residual de indústrias cervejeiras. Foi utilizada uma mistura entre resíduo de malte e bagaço de cana-de-açúcar 

para confecção dos pellets, onde foram produzidos em uma prensa peletizadora laboratorial de matriz plana com 

temperatura entre 80 a 90ºC e posteriormente, foram avaliadas as propriedades físicas e energéticas. A mistura dos 

resíduos de malte e bagaço de cana-de-açúcar demonstrou potencial energético na forma de pellets, podendo ser 

uma alternativa de utilização com parâmetros de qualidade para biocombustíveis. 

Palavras-chave: cevada, biocombustível, energia.

ENERGY POTENTIAL OF PELLETS PRODUCED WITH A MIXTURE OF 
AGROINDUSTRIAL WASTE

Abstract: This study aimed to evaluate the technical feasibility of producing pellets from residual biomass from 

brewing industries. A mixture between malt residue and sugarcane bagasse was used to make the pellets, which 

were produced in a laboratory pellet press with a circular matrix at a temperature between 80 and 90ºC and later, 

the physical and energy properties were evaluated. The mixture of malt residues and sugarcane bagasse showed 

energy potential in the form of pellets, and could be an alternative use with quality parameters for biofuels.

Keywords: barley, biofuel, energy.
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1. INTRODUÇÃO
A utilização de novas fontes de energia se tornou fundamental, sendo considerada base para a 

população e influenciando diretamente na qualidade de vida. Associado a esse aspecto, a grande quanti-
dade de gases emitidos que impulsionam o efeito estufa tem apresentado valores cada vez mais crescen-
tes, fator que tem se tornado preocupante. Como alternativa mitigadora, a implementação de matrizes 
energéticas renováveis diversificadas vem se fazendo presente no cenário atual, substituindo as fontes 
de energia não renováveis (STAISS et al, 2001). Além de ser uma fonte de energia limpa, possibilita a 
reutilização de resíduos advindos de diversas atividades e setores industriais.

Atualmente, os resíduos florestais são caracterizados como um componente-chave de supri-
mento de biomassa renovável para o fornecimento de energia e produção de combustíveis (GAN e 
SMITH, 2006). Os pellets ganharam espaço atendendo mercados internacionais para aquecimento de 
residências e também para geração de energia em usinas termoelétricas na Europa, onde muitas compa-
nhias estão investindo bilhões de dólares para conversão das plantas de carvão mineral.

Visto a grande quantidade de resíduos agroindustriais gerados anualmente e no sentido de for-
mar uma cadeia de matéria-prima e promover novas fontes renováveis para cumprir as metas apresenta-
das na COP 21, surge a possibilidade de estudar resíduos de indústrias para fornecimento de energia. Um 
exemplo são os resíduos da indústria cervejeira que são altamente poluentes, e ocasionalmente podem 
trazer riscos quando descartados indevidamente. Ainda, alguns resíduos da agroindústria servem como 
matéria-prima para a produção de energia, através da biomassa. O bagaço de malte é o principal subpro-
duto das fábricas de cervejas e corresponde a cerca de 85 % do total dos resíduos gerados no processo, 
além de estar disponível durante todo o ano (MELLO, 2014; CORDEIRO, 2012).

De acordo com a Figura 1, os principais processos envolvidos no reaproveitamento energético 
dos resíduos de malte são: Indústria, onde começa a produção de cerveja e são gerados resíduos; Seca-
gem, para redução da umidade dos resíduos; Transporte, momento em que os resíduos são levados para a 
fabricação dos pellets; Peletização, momento da produção dos pellets. Em seguida, os pellets serão em-
balados e estarão prontos para a sua Comercialização e por fim o uso dos pellets para geração de energia.

Figura 1 – Cadeia produtiva dos pellets de malte.
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Devido a demanda no consumo de bebidas alcoólicas e o crescimento das empresas desse 
ramo, toneladas de resíduos são gerados diariamente. O resíduo de cervejaria pode estar na forma de 
casca ou farelo, geralmente com alta umidade (cerca de 80 %). Pode se apresentar na forma de resíduo 
úmido, resíduo prensado, resíduo seco e levedura de cerveja. Toneladas desses resíduos são gerados 
diariamente pelas indústrias de cerveja e atualmente, a utilização se resume a alimentação de bovinos 
(MATHIAS et al., 2014). 

Além disso, são utilizados para a geração de energia, como a térmica e a elétrica, onde alimen-
tam unidades geradoras. Desta forma, os pellets apresentam vantagens como o fácil manuseio e trans-
porte, contribuindo de forma significativa para a redução da emissão de gases poluidores (LOUÇÃO, 
2008). É um combustível considerado eficaz por emitir baixos índices de compostos voláteis, (GARCIA 
et al., 2017) surgindo como uma fonte alternativa e eficaz de energia renovável. 

Dessa forma, observando a tendência mundial em aproveitamento dos resíduos e a busca por 
novas fontes alternativas de energia, esse estudo visa analisar o resíduo de malte misturado com cana-de 
açúcar como matéria-prima para produção de pellets.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para a composição dos pellets foram utilizados resíduos da indústria cervejeira (malte) em 

uma fábrica de cerveja artesanal em Natal/RN e bagaço de cana-de açúcar. As biomassas de malte e 
de cana-de-açúcar foram moídas em um triturador forrageiro e peneiradas em uma peneira de 3 mm, 
utilizando o material passante na peneira. Posteriormente, foram secas em estufa com circulação de ar 
forçada a temperatura de 65 ºC ± 2 ºC. 

A proporção utilizada para produção dos pellets foi de 2:1 da biomassa de malte e bagaço de 
cana seco, respectivamente. Os pellets foram produzidos em uma prensa peletizadora laboratorial com 
matriz plana da marca Eng - Maq, modelo ENG 0400V, com potência de 30 CV, capacidade para produ-
ção de 150 kg.h-1 e diâmetro da matriz de 6 mm. A temperatura de peletização variou de 80 a 90 ºC e a 
velocidade de rotação dos roletes foi de 1200 rpm.

Após a produção dos pellets, foram determinadas as propriedades físicas e poder calorífico 
superior. Para o teor de umidade, os pellets foram levados a uma câmara climática a temperatura de 20 
ºC e 65 % de umidade relativa, obtendo a massa final de equilíbrio em base úmida. Para a densidade uni-
tária foram mensurados: o comprimento (mm) e o diâmetro (mm) com auxílio de um paquímetro digital 
e depois pesados. A densidade a granel foi determinada a partir da divisão da massa de pellets suficiente 
para preencher um recipiente de volume conhecido, ao teor de umidade de equilíbrio.

O poder calorífico superior (PCS), em MJ.kg-1, foi determinado utilizando-se uma bomba ca-
lorimétrica adiabática IKA WERKE C200, seguindo a norma EN 14918 (DIN, 2010). A densidade ener-
gética (DE) foi calculada multiplicando o valor do poder calorífico útil (PCU) pelo valor da densidade 
a granel dos resíduos.

Foram utilizadas separadamente: cinco amostras para determinação do teor de umidade da 
biomassa e densidade a granel, vinte amostras para determinação da densidade unitária e três amostras 
para poder calorífico superior. As médias dessas propriedades foram apresentadas em planilha de Excel. 



399CAPÍTULO 52 | POTENCIAL ENERGÉTICO DE PELLETS PRODUZIDOS COM MISTURA DE RESÍDUOS 
AGROINDUSTRIAIS | P3C52

PARTE III - PRODUTOS FLORESTAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As médias para umidade da biomassa, densidade unitária, densidade a granel, poder calorífico 

superior e densidade energética dos pellets são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Médias das propriedades físicas, poder calorífico superior e densidade energética para 
pellets misturados com resíduos de malte e bagaço de cana-de açúcar. 

Teor de umidade 
(%)

Densidade unitá-
ria (kg.m-3)

Densidade a gra-
nel (kg.m-3)

Poder calorífico 
superior (MJ.
kg-1)

Densidade ener-
gética (GJ.m-3)

Média geral 18,34 1.253 663,50 20,24 13,43

A média do teor de umidade das misturas dos resíduos de malte e bagaço de cana-de-açúcar foi 
de 18,342 %, esse resultado contribuiu para formação de um pellet rígido e de superfície lisa, demons-
trando a qualidade dos pellets produzidos, conforme demonstrado na Figura 2. O teor de umidade é um 
parâmetro importante a ser avaliado no processo de peletização, pois afeta diretamente na durabilidade 
mecânica e no poder calorífico (SAMUELSSON et al., 2012).

Figura 2 – Pellets produzidos a partir da mistura de resíduos de malte e bagaço de cana-de-açúcar.

Os pellets apresentaram média para densidade unitária igual a 1.253 kg.m-3, tal resultado está 
relacionado a menor concentração de espaços vazios internamente, quanto maior esse valor para essa 
propriedade, menor será a porcentagem de finos gerados durante manuseio e transporte.
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A média para densidade a granel dos pellets apresentados neste trabalho foi de 663,50 kg.m-3, 
vários parâmetros podem ter contribuído para este resultado, como a granulometria da biomassa e dos 
parâmetros inerentes ao processo de peletização como a temperatura, velocidade de rotação e pressão. 
Nesse caso, tais parâmetros devem ser avaliados a fim de garantir maiores valores, uma vez que a den-
sidade é considerada como um índice de qualidade para fins energéticos, influenciando diretamente na 
densidade energética (STELTE et al., 2011). Liu et al (2013) encontrou resultado semelhante utilizando 
mix de bambu e palha de arroz para a produção dos pellets, atingindo o valor de 590 kg.m-3-3. Quanto 
menor a densidade a granel da biomassa, maior será a taxa percentual de aumento para a densidade após 
a compactação, acomodando melhor as partículas e obtendo melhor desempenho (PROTÁSIO et al., 
2011). 

O poder calorífico superior médio para os pellets misturados foi de 20,24 MJ/Kg. O alto poder 
calorífico contribui para maior energia liberada através da queima (SOUZA et al., 2012). Já a densidade 
energética permite estimar o valor energético por unidade de volume da biomassa, uma informação 
importante para a predição do volume energético contido no material. Sendo, assim, um parâmetro es-
sencial para avaliar o potencial energético de biocombustíveis, como os pellets. A densidade energética 
média do material foi igual a 13,43 GJ.m-3, sugerindo um alto potencial energético dos pellets avaliados. 

4. CONCLUSÃO
Conclui-se com este trabalho que a mistura dos resíduos de malte e bagaço de cana-de-açúcar 

foram viáveis na produção de pellets, demonstrando potencial energético como alto poder calorífico e 
altos valores de densidades unitária e a granel e densidade energética. Futuros estudos são necessários 
a fim de verificar a composição química e elementar desses resíduos, com o intuito de melhorar a pro-
dução de biocombustíveis sólidos.
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Resumo: O aumento da demanda econômica mediante o crescimento populacional sucedeu no comprometimento 
da qualidade dos ecossistemas, resultado do uso desenfreado dos combustíveis fósseis, sendo necessário fontes 
alternativas de energia. Com isso, o objetivo deste trabalho foi produzir e avaliar o potencial energético de bri-
quetes gerados a partir de bambu. Para tal, fez-se uso de partículas de bambu devidamente trituradas e peneiradas, 
para a uniformização das partículas. A briquetagem foi realizada à pressão de 15 MPa e à temperatura de 145 ºC 
durante 15 minutos. Na avaliação da qualidade dos briquetes, determinaram-se a resistência à compressão e o ín-
dice de combustão. Os resultados para análise de compressibilidade em conformação transversal, foi de 11.000 N, 
de modo que conseguiu suportar bem a forçada aplicada até a sua estabilização. Para a conformação longitudinal, 
resistiu uma força de 540 N antes de sofrer uma fratura. O uso do bambu moído no processo de briquetagem mos-
trou-se tecnicamente viável resultando em briquetes com boas características físicas e químicas.

Palavras-chave: Fontes alternativas; resíduos agroindustriais; potencial energético.

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF BRIQUETTES FROM BAMBOO 
PARTICLES

Abstract: The increase in economic demand through population growth resulted in the compromise of the quality 
of ecosystems, resulting from the unrestrained use of fossil fuels, requiring alternative energy sources. Thus, the 
objective of this work was to produce and evaluate the energy potential of briquettes generated from bamboo. For 
this purpose, bamboo particles were used, duly crushed and sieved, for the uniformity of the particles. Briquetting 
was carried out at a pressure of 15 MPa and at a temperature of 145 ºC for 15 minutes. In the evaluation of the 
quality of the briquettes, the compressive strength and the combustion index were determined. The results for 
compressibility analysis in transverse conformation were 11.000 N, so that it was able to withstand the applied 
force well until its stabilization. For the longitudinal conformation, it resisted a force of 540 N before it suffered 
a fracture. The use of ground bamboo in the briquetting process proved to be technically feasible, resulting in bri-
quettes with good physical and chemical characteristics.

Keywords: Alternative sources; agro-industrial residues; energy potential.
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1. INTRODUÇÃO
Dentre os problemas ambientais, o abastecimento energético é grande alvo de preocupação 

devido a matriz energética ser oriunda de combustíveis fósseis. Como alternativa, as fontes renováveis 
são bastante promissoras em potencial energético (NUNES et al., 2020).

Em meio a esse fato, o processo de briquetagem consiste na densificação da biomassa, for-
mando blocos cilíndricos, compactos e de alta densidade, conhecido como briquete (SILVEIRA, 2008). 
O aumento significativo da densidade da biomassa facilita seu manuseio, aumenta o poder calorífico 
por volume, reduz os custos de transporte por ser um material mais compacto e produz um combustível 
uniforme, limpo e estável (GRANADA et al. 2002). 

O bambu, considerado uma planta versátil, vem sendo utilizado como matéria-prima na produ-
ção de briquetes devido ao seu rápido crescimento, alto teores de celulose, hemicelulose e um alto poder 
calorífico (VAN DAM et al. 2018). BRAND et al. (2019) realizou um estudo do potencial de quatro es-
pécies de bambu na produção de briquetes, onde todas as espécies obtiveram um material com qualidade 
energética satisfatória sendo consideradas matérias-primas alternativas na geração de energia renovável. 

Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi produzir e avaliar o potencial energético de brique-
tes gerados a partir de bambu para seu possível uso na geração energia alternativa. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado na Unidade Experimental de Produção de Painéis de Madeira (UE-

PAM), localizado na Universidade Federal de Lavras.

Para a produção dos briquetes, as partículas de bambu foram moídas com o auxílio de um moi-
nho martelo e logo após passadas por uma peneira com o objetivo de uniformizá-las. Então, as partículas 
foram levadas para a prensa com temperatura de 145 °C e pressão manipulada manualmente de forma a 
manter-se constante em torno de 15 Mpa durante 15 minutos. Após esse tempo, o briquete já formado, 
foi retirado do molde com dimensão de 3,20 cm de diâmetro e 1,80 cm de altura.

Figura 1 – Processo de produção dos briquetes.

Legenda: A) Bambu moído; B) Prensa em funcionamento; C) Briquetes formados.
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2.1 Análise de compressibilidade

Após o processo de briquetagem, foi realizada a análise de compressibilidade com o objetivo 
de avaliar a resistência do briquete. Esse ensaio foi realizado utilizando uma prensa comprimindo o 
material. Neste trabalho, foram realizados no sentido transversal e longitudinal.

2.2 Análise de combustibilidade

O teste de combustibilidade foi realizado conforme a observação da queima do material. Na 
realização desta análise, utilizou-se álcool etílico 96 % como combustível, uma prancha de   metal em 
cima da balança para protegê-la funcionando também como um suporte para a colocação de uma prote-
ção vertical e um suporte cilíndrico para a colocação do briquete.

Em seguida, moldou-se uma espécie de copo feito de papel alumínio. Na balança, colocou-se 
a prancha para que então a mesma fosse tarada. Colocou-se três cadinhos sobre a prancha e o copo sobre 
esses. Anotou-se a massa e a balança foi tarada novamente.

Feito isso, com a utilização da balança e o auxílio de um béquer, mediu-se 10 gramas de álcool 
aproximadamente. Retirou-se o béquer da balança e tarou-se a mesma. O álcool foi inserido dentro do 
copo, em seguida colocou-se o suporte cilíndrico e a proteção vertical. O briquete foi colocado sobre 
o suporte cilíndrico, a balança foi tarada e ateou-se fogo no combustível. A montagem e realização da 
análise são ilustradas pela Figura 2.

Figura 2 – Análise de combustibilidade.

Legenda: A) Início da preparação e pesagem do álcool; B) Moagem de análise; C) Queima do brique-
te para análise de combustibilidade; C) Medição da massa de cinzas pós queima do briquete.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise de compressibilidade

Quando se diz respeito ao teste de compressibilidade, é possível aferir que quanto maior a 
força que o material suporta sem deformar drasticamente, como eventuais fraturas, melhor.

Os resultados da análise de compressibilidade no sentido transvesrsal e longitudinal está des-
crito na Figura 3.

Figura 3 – Gráficos obtidos ao comprimir o briquete.

Nota: no sentido transversal (A) e longitudinal (B).

Analisando a curva presente no gráfico A, pode-se observar que o briquete em conformação 
transversal consegue suportar bem a forçada aplicada, de modo que esta foi de aproximadamente 11.000 
N até a sua estabilização. Já conforme o gráfico B, de conformação longitudinal, resistiu uma força de 
540 N antes de sofrer uma fratura, como observado com a diminuição da força e o aumento de defor-
mação.

Dias Júnior et al. (2014) ao analisarem briquetes de moinha de carvão e bambu obtiveram 
valores compressibilidade de 785 N. Saccol et al. (2020) produziu briquetes a partir do aproveitamento 
da biomassa florestal, na qual apresentaram resistência a compressão de 38.440 N.

3.2 Análise de combustibilidade

A combustão dos briquetes é uma atividade que deve ser avaliada com cuidado, pois deve 
existir uma adequação às emissões de poluentes regulamentados pelas normas ambientais.

Os resultados de combustibilidade dos briquetes são avaliados conforme a Figura 4.
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Figura 4 – Teste de combustibilidade.

Observa-se que no intervalo de tempo de 0-4 min, não houve queima do material, sendo essa 

queima predominante da massa de álcool adicionada antes do início da operação. Em 5 minutos começa 

então a queima somente do briquete, onde com 9 minutos ocorre a redução de 50 % de sua massa. Aos 

20 minutos, cerca de 77 % da sua massa já foi consumida. Resultados diferem do trabalho realizado por 

Quirino (1991) que analisa o consumo de massa dos briquetes produzidos com carvão durante o teste de 

combustão, na qual em 20 minutos todos os briquetes avaliados tiveram sua massa reduzida em cerca 

de 50 %.

Mesmo sendo um produto já conhecido, seu mercado no Brasil ainda é escasso principalmente 

pela falta de padronização na produção do produto, bem como nas propriedades que estes devem pos-

suir, fato esse que dificulta sua produção em larga escala.

4. CONCLUSÃO

Pode-se concluir, com esta pesquisa, que o bambu é uma ótima matéria-prima para a produção 

de briquetes com o objetivo de geração de energia renovável, por apresentaram uma queima lenta e uma 

resistência considerada satisfatória. Sendo assim, o uso racional de matéria-prima para essa produção re-
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quer, também, o estudo com diferentes espécies de bambu combinados com outros resíduos agroindus-

triais, testando diferentes concentrações vindo a geração de grande sucesso para o mercado de briquetes.
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Resumo: A presença de distúrbio fisiológico do eucalipto (DFE) vem prejudicando o crescimento e a produtivi-
dade de plantio comerciais. O objetivo desse trabalho foi levantar propriedades da madeira de clones de eucalipto, 
divergentes quanto ao fenótipo de tolerância, cultivados em áreas com presença de distúrbio fisiológico, de modo a 
identificar adaptações da madeira em resposta ao distúrbio a ocorrência do distúrbio. Foram avaliados nove clones 
comerciais e em fase de teste em um plantio experimental da Suzano (Mucuri/BA). Os clones selecionados foram 
classificados em tolerantes, moderadamente tolerantes e suscetíveis de acordo com a experiência empírica deriva-
da do plantio destes clones em outras áreas comerciais. Três árvores por clone foram amostradas, sendo retirados 
discos nas posições do DAP, 50 % e 75 % da altura comercial. Foram determinados os valores de densidade básica, 
porcentagem de casca e porcentagem de cerne. A densidade da madeira dos clones variou entre 0,349 e 0,485 g 
cm-1, enquanto um padrão para o comportamento que relacionasse a proporção de casca e o fenótipo dos clones foi 
ausente. A facilidade para identificação e proporção do cerne são relacionadas ao genótipo. Os parâmetros avalia-
dos não apresentaram potencial para indicadores sobre a ação do distúrbio fisiológico.

Palavras-chave: Densidade da madeira; Cerne; Casca; Estresse abiótico.

PROPERTIES OF WOOD FROM EUCALYPTUS CLONES CULTIVATED IN AREAS 
OF OCCURRENCE OF PHYSIOLOGICAL DISORDERS

Abstract: The presence of physiological disturbance of eucalyptus (EFD) has been affecting the growth and 
productivity of commercial plantations. The objective of this work was to survey wood properties of eucalyptus 
clones, divergent as to the tolerance phenotype, grown in areas with the presence of physiological disturbance, to 
identify wood adaptations in response to the disturbance to the occurrence of the disturbance. Nine commercial 
and testing clones were evaluated in an experimental Suzano plantation (Mucuri/BA). The selected clones were 
classified into tolerant, moderately tolerant, and susceptible according to the empirical experience derived from 
planting these clones in other commercial areas. Three trees per clone were sampled, and discs were removed at 
DBH positions, 50 % and 75 % of the commercial height. Basic density, bark percentage, and heartwood percent-
age were determined. The wood density of the clones ranged between 0.349 and 0.485 g cm-1, while a pattern for 
the behavior that related the proportion of bark and the phenotype of the clones was absent. The ease of identifica-
tion and proportion of the heartwood is related to the genotype. The parameters evaluated did not show potential 
for indicators on the action of the physiological disorder.

Keywords: Wood density; Heartwood; Bark; Abiotic stress.
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1. INTRODUÇÃO
A indústria brasileira de florestas plantadas tem sido um importante indicador de desenvolvi-

mento econômico, social e ambiental; e, segundo o relatório da Indústria Brasileira de Árvores – IBÁ 
(IBÁ, 2020), dos 9 milhões de hectares de florestas plantadas do Brasil, 6,97 milhões de hectares são 
ocupados pelo gênero Eucalyptus. O eucalipto é uma lenhosa perene importante para diversos setores 
da indústria de energia, madeireiro, óleos essenciais, e em particular o de papel e celulose (FLORES et 
al., 2018). 

A grande utilização dos plantios florestais é explicada por tal gênero possuir boa adaptação e 
produtividade às diversas características edafoclimáticas existentes (RODRIGUES, 2013). Apesar do 
avanço em pesquisa de desenvolvimento de materiais genéticos e de manejo florestal (SILVA 2016), 
ainda existem riscos que são difíceis de serem previstos no momento do plantio florestal. Estes riscos 
podem estar relacionados a fatores ambientais, como por exemplo, o estresse abiótico, que pode afetar 
a qualidade das propriedades da madeira (RODRIGUES, 2013).

 Estudos realizados por REIS (2011) e RODRIGUES (2013) indicaram que o Distúrbio Fisio-
lógico (DFE) do Eucalipto é o principal responsável pela redução da produtividade em plantios comer-
ciais encontrados nos estados da Bahia e no Espírito Santo. A sua etiologia ainda é desconhecida e os 
sintomas causados por essa desordem fisiológica incluem, trincamento de casca, perda da dominância 
apical e emissão de brotações adventícias ao longo do tronco, comprometendo o crescimento e a produ-
tividade (SILVA et al., 2010).

Apesar de ser um tópico que vem sendo discutido, parâmetros de qualidade da madeira ain-
da são pouco avaliados em associação a ocorrência ou com o fenótipo de resistência ao DFE, sendo 
importante investigar se as características da madeira apresentam potencial como indicadores de sus-
ceptibilidade. A densidade básica da madeira é reconhecida como um dos mais importantes parâmetros 
para avaliação da sua qualidade, relacionados pela fácil determinação e às suas demais características 
(SHIMOYAMA e BARRICHELLO, 1991). Segundo estudos realizados por OLIVEIRA (1999) a por-
centagem de casca é um parâmetro bastante estudado em pesquisas sobre tolerância a estresse e me-
lhoramento genético de espécies. Para Lima e Garcia (2011) a porcentagem de casca pode variar em 
função do desbaste e adubação, de modo que plantios com mesmas condições de crescimento podem 
apresentar pouca ou nenhuma diferença na espessura da casca. O cerne e o alburno geralmente apresen-
tam diferenças quanto às características e propriedades da madeira, de modo que a proporção do cerne 
e do alburno pode influenciar o uso da madeira (TAYLOR et al., 2002; BRITO et al., 2019), além de ser 
relacionamento com tolerância ao estresse hídrico (BOND et al., 2008).

O objetivo do trabalho foi fazer o levantamento de propriedades da madeira de 9 clones co-
merciais e em fase de teste, cultivados em área de ocorrência do distúrbio fisiológico, de modo a identi-
ficar adaptações a contribuir para as respostas fenotípicas associadas ao DFE.

2. MATERIAL E MÉTODOS
As amostras de madeira foram provenientes de um plantio experimental da Suzano em Mu-
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curi/BA instalado em uma região propensa a ocorrência do DFE. A realização deste trabalho, coleta e 
processamento do material é vinculada ao projeto de pesquisa “Descrição anatômica de folhas e caules 
de clones semicomerciais da Suzano”. Foram selecionados 9 clones estratégicos (Tabela 1), divergentes 
quanto ao fenótipo de tolerância de acordo com a experiência adquirida com o plantio destes clones 
em outras áreas comerciais. Os clones foram classificados quanto ao nível de tolerância ao distúrbio 
fisiológico.

Tabela 1 – Caracterização dos clones avaliados.
Clone Fenótipo Espécie
A Tolerante Eucalyptus urophylla
B Tolerante Eucalyptus urophylla
C Tolerante Eucalyptus grandis x E. urophylla
D Moderadamente tolerante Eucalyptus grandis
E Moderadamente tolerante Eucalyptus grandis x E. urophylla
F Moderadamente tolerante Eucalyptus grandis x E. urophylla
G Moderadamente tolerante Eucalyptus grandis
H Suscetível Eucalyptus urophylla
I Suscetível Eucalyptus grandis

Fonte: Dados fornecidos pela empresa Suzano aos autores.

Foram coletadas 3 árvores por clone. As árvores foram cortadas, das quais se retirou-se 3 
discos de caule, com aproximadamente 3-4 cm de altura, no diâmetro a altura do peito (DAP) e nas 
posições de 50 e 75 % da altura comercial do fuste. 

A determinação da densidade básica da madeira foi pelo método de imersão em água, de acor-
do com a recomendação da Norma Brasileira Regulamentadora (NBR 11941) da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT (2003). As cunhas foram marcadas e retiradas dos discos de lenho livres de 
defeitos nas 3 posições coletadas. As amostras foram imersas em água até a saturação total e após esse 
processo foi realizada a obtenção do volume deslocado. Em seguida, as cunhas foram secas em estufa a 
uma temperatura de 103 ± 5 ºC, por aproximadamente uma semana. A densidade básica foi determinada 
pela razão entre a massa seca e o volume saturado.

A porcentagem de casca da madeira também foi um parâmetro a ser caracterizado. A porcen-
tagem de casca foi mensurada a partir da espessura de casca em relação à área total do disco de cada 
uma das 27 árvores. Foram realizadas as medições em dois lados paralelos do disco, mensuradas com 
paquímetro digital em milímetros. A porcentagem de casca foi obtida em comparação com o diâmetro 
total do disco com a espessura de casca. 

A delimitação de cerne e alburno foi realizada visualmente nos discos retirados do DAP pela 
diferença de cor. Os discos foram polidos em lixadeira de cinta com lixas de grãos 50 e 80. Para realçar 
a presença de cerne e confirmar a observação visual, a face lixada dos discos foi pincelada como indica-
dor Dimethyl yellow (0,2 % em etanol). Cada disco foi mensurado em um sistema de análise de imagem 
(Image Pro-plus 6.2), obtendo as áreas de lenho total e as áreas de cerne. A porcentagem de cerne foi 
calculada pela relação percentual entre a área de cerne e a área total do disco). 
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O software R Studio versão 4.0.2 foi utilizado. As variáveis densidade da madeira e porcenta-
gem de cerne não atenderam os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias, portanto 
somente a estatística descritiva dos dados foi apresentada (média e desvio padrão). Para a variável por-
centagem de casca, a ANOVA foi realizada e comparações entre clones foram realizadas pelo teste de 
Scott Knott (p < 0,05).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A densidade da madeira dos clones variou entre 0,349 g cm-1 (Clone G) e 0,485 g cm-1 (Clone 

A) (Figura 1A). O clone G apresentou o maior valor de desvio padrão. A variabilidade natural da densi-
dade da madeira é atribuída às diferenças genéticas ou a fatores ambientais externos como clima, solo, 
fornecimento de água, disponibilidade de nutrientes, exposição solar, entre outros (ZOBEL; BUIJTE-
NEN, 1989). No entanto, apesar das diferenças entre os clones e sua classificação de susceptibilidade 
ao distúrbio fisiológico, os valores de densidade apresentaram variações dentro de intervalos de desvio 
padrão semelhantes. 

Em relação aos teores de cascas, os clones C e I apresentaram as maiores porcentagens e os 
clones C e E, os menores teores (Figura 1B), não demonstrando tendências em relação à susceptibilidade 
dos clones. Geralmente, ambientes mais secos apresentam um maior investimento em casa relacionada 
a função protetora do tecido (RATNAN et at., 2018), apesar dessa característica ser muito trabalhada no 
melhoramento para sua redução. 

Apesar da porcentagem de casca não apresentar uma tendência definida, essa propriedade deve 
ser avaliada mais especificamente entre as árvores devido ao seu potencial de indicador de tolerância ao 
estresse.

Figura 1 – Valores médios de densidade básica (A) e porcentagem da casca (B) em diferentes clones 
de Eucalyptus em Mucuri/BA. Mod. Tolerante: Moderadamente tolerante.
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A porcentagem de cerne variou entre os clones (Figura 2A). Os clones G e I, considerados 
moderadamente tolerantes e suscetíveis, respectivamente, não apresentaram cerne. Alguns discos, ape-
sar da aplicação do indicador Dimethyl yellow, a marcação da coloração do cerne foi muito sutil. A 
presença de cerne (intensidade de coloração e quantidade de cerne) foram mais relacionadas ao clone 
do que a susceptibilidade ao distúrbio (Figura 2B). Almeida et al. (2020) relataram que a formação do 
cerne em eucalipto é associada ao controle do alburno, e que locais mais secos e com menor rendimento 
apresentaram menor produção de cerne em locais de clima tropical no Brasil. Os clones B e H, ambos E. 
urophylla, apesar de classificados como tolerante e suscetível, respectivamente, apresentam coloração 
mais avermelhada do cerne. O clone C, classificado como tolerante, apresentou menor porcentagem de 
cerne e coloração mais clara, o que foi atribuído ao fato de ser um híbrido de E. grandis.

Figura 2 – A) Valores médios de Cerne e Alburno da madeira em diferentes clones de Eucalyptus em 
Mucuri/BA. Mod. Tolerante: Moderadamente tolerante. B) Discos da posição DAP dos clones: Clone 
B: E. urophylla (Tolerante), Clone C: E. grandis x E. urophylla (Tolerante), Clone D: E. grandis (Modera-
damente Tolerante), Clone H: E. urophylla (Suscetível).

4. CONCLUSÃO
Os parâmetros avaliados (densidade da madeira, porcentagem de casca e de cerne) não apre-

sentaram potencial para indicadores sobre a ação do distúrbio fisiológico nos clones. A densidade da ma-
deira e a porcentagem de cerne se apresentaram como variáveis mais associados ao genótipo dos clones. 
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Resumo: Nas últimas décadas, as indústrias de base florestal têm buscado por alternativas na produção de mate-
riais reconstituídos que supram o setor industrial brasileiro, desde o setor moveleiro à construção civil. Por outro 
lado, é comum o descarte irregular de resíduos de processos industriais que, quando não tratados de maneira 
adequada, podem acarretar problemas ambientais. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi analisar o com-
portamento físico de um painel, reconstituído com flecha de sisal, que é um dos resíduos da exploração da Agave 
sisalana no interior do estado da Bahia. Para isto, foram produzidos painéis com dimensões 20 cm x 20 cm e 10 
mm de espessura, com teor de 10 % de resina poliuretana à base de mamona e com tensão de prensagem de 2 
MPa. O processo de caracterização física das amostras foi realizado em conformidade a NBR 14.810 – Chapas de 
madeira aglomerada – Parte 1 a 3 (ABNT, 2002). Portanto, foram extraídos corpos de prova (CPs) de dimensões 
50mmx50mm para os ensaios de densidade e umidade; e CPs de dimensões 25 mm x 25 mm para determinação 
dos teores de inchamento e absorção, no período de 2 horas, 24 horas e 168 horas. Os dados registrados foram 
comparados com valores da bibliografia, e permitiu classificar o material desenvolvido de acordo com a classifi-
cação presente na NBR 18.810-3 (ABNT, 2002). Os resultados indicam a paridade no comportamento do material 
desenvolvido em relação aos materiais encontrados na bibliografia, quando submetidos às análises de densidade, 
umidade, e maiores taxas para inchamento e absorção do que os valores encontrados na literatura.
Palavras-chave: Resíduo; Flecha de sisal; Agave Sisalana; Propriedades.

PHYSICAL PROPERTIES OF LOW DENSITY PANEL MADE OF AGAVE 
PEDUNCLE (AGAVE SISALANA) AND CASTOR OIL BASED POLYURETHANE 

RESIN

Abstract: During recent years, the forest-based industries have been looking forward for alternatives raw mate-
rials for reconstituted wood-based panels production. Additionally, the irregular waste disposal lead to environ-
mental issues that should be overcome immediatly. In this context, the objective of this article was to analyze the 
physical properties of panels produced from the waste of sisal’s peduncle and castor oil based resin. In this order, 
it was produced panels with 20 cm x 20 cm and 10 mm of thickness, with 10 % of castor oil content, and under 
2 MPa of pressing tension. The physical characterization of material was carried according the NBR 14.810 – 
Painéis de Madeira aglomerada – Part 1 a 3 (ABNT, 2002). For the tests, ten specimens with dimensions of 50 
mm x 50 mm and ten specimen of 25 mm x 25 mm were produced to density, moisture content and absorption 
tests. The absorption were observed along 2 hours, 24 hours and 168 hours. After the tests, the panel’s physical 
properties were compared with the literature and classified according to the NBR 18810-3 (ABNT, 2002). The 
results indicates the parity in the behavior of the material developed in relation to the materials properties found in 
bibliography, when analyzed density and moisture; however the results for swelling and absorption showed higher 
than rates seen in literature.
Keywords: Waste; Sisal’s peduncle; Agave Sisalana; Properties.



415CAPÍTULO 55 | PROPRIEDADES FÍSICAS DE PAINEL DE BAIXA DENSIDADE A PARTIR DE FLECHA DE SISAL 
(AGAVE SISALANA) E RESINA POLIURETANA À BASE DE MAMONA | P3C55

PARTE III - PRODUTOS FLORESTAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

1. INTRODUÇÃO
A arte de utilizar as madeiras e os subprodutos florestais têm evoluído continuamente ao longo 

da história humana, fomentando novas alternativas de produtos que, aliado às exigências normativas 
modernas, tornam-se mais seguros e adequados às soluções que são destinados. Entretanto, a má gestão 
dos recursos florestais disponíveis e o forte aumento no consumo de produtos madeireiros tem histori-
camente forçado o setor florestal e levado a exploração dos recursos a outro nível.

De acordo com César et al. (2009), a indústria brasileira de madeiras gera impactos ambientais 
em cadeia, desde o processo de extração das espécies até a disposição final dos resíduos dos processos 
de produção. Segundo os mesmos autores, tais impactos sobre os recursos florestais são principalmente 
causados pela construção civil e a indústria moveleira. 

É neste contexto que, segundo os autores Taha et al. (2018), o mercado global de painéis 
produzidos a partir de madeira tem crescido anualmente, apesar da diminuição da disponibilidade dos 
recursos florestais, principalmente em regiões com escassez de madeira. Este fato, segundo os autores, 
tem condicionado a busca persistente por materiais lignocelulósicos alternativos que possam ser empre-
gados na produção de painéis.

Para Costa et al. (2019) e Costa et al. (2020), a demanda por novos materiais alternativos 
e aplicáveis a construção exige, portanto, aspectos mais amplos em torno da sustentabilidade. Nesta 
conjuntura, têm-se os produtos de origem vegetal, assim como a flecha de sisal, material alternativo e 
de natureza simples, capaz de minorar uma das principais exigências aos novos projetos modernos, a 
exemplo do grau de impacto ambiental. Segundo Dalvi et al. (2017), estas características, em favor de 
produtos menos agressivos ao meio ambiente, evidenciam os materiais lignocelulósicos como uma das 
alternativas para impulsionar o desenvolvimento sustentável.

 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) apontam que a Bahia é 
o principal produtor do sisal no país, responsável por mais de 94 % de toda fibra produzida, tendo como 
origem a denominada “Região sisaleira”. Este cenário torna o Brasil o principal produtor e exportador 
do sisal, destinando em média 70 % de toda fibra produzida ao mercado internacional, segundo a Com-
panhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2018).

No Nordeste do Brasil, os principais estados produtores de sisal destinam 5,2 milhões de 
hectares ao plantio de agave. No ano de 2018, apenas 91.306 ha (1,74 % da área total) foram colhidos 
(IBGE, 2019), tomando como base de cultivo empregada pelo estado da Paraíba de 5000 plantas/ha, 
sendo esta densificação a mais conservadora entre as densidades de produção. Estima-se que, somente 
no ano de 2018, tomando-se 10 % da extração do escapo floral, foram colhidos mais de 45 milhões de 
flechas (SILVA et al., 2008 e COSTA et al. 2020), representando este volume de resíduo uma lacuna 
para o possível desenvolvimento de um produto ou processo que agregue valor a partir do potencial da 
flecha (COSTA, et al, 2020a).

A demanda atual do consumo de painéis reconstituídos aumenta a exploração de florestas 
nativas, fomentando a necessidade na exploração de novos recursos que possam ser empregados no de-
senvolvimento de painéis. Nos últimos anos, as indústrias de base florestal têm buscado por soluções na 
produção de painéis, através de materiais lignocelulósicos antes rejeitados (BARBIRATO et al. 2014). 
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Este conceito é possível, segundo Baldin et al. (2016), pois qualquer material lignocelulósico pode ser 
empregado para produção de painéis reconstituídos. Com isto, surge a possibilidade do emprego da fle-
cha de sisal como alternativa à produção de um material a ser empregado na fabricação de um produto 
reconstituído, tendo em vista o seu uso em edificações do semiárido brasileiro.

De acordo com Iwakiri et al. (2005), o desenvolvimento da solução em painéis particulados 
está atrelado ao movimento geopolítico imposto durante a Segunda Guerra Mundial que levou ao isola-
mento da Alemanha e uma efetiva escassez da madeira em estado adequado a produção de compensa-
dos. Este isolamento exortou a busca por novas soluções na produção de painéis e forçou os alemães ao 
desenvolvimento de uma tecnologia, ainda em 1940, que permitia o emprego de resíduos lignocelulósi-
cos para esta finalidade (KUBLER, 1980).

Segundo Bacha et al. (2007) e Guimarães Junior et al. (2011), os painéis aglomerados são ob-
jetos de forma retangular de configurações variadas, sendo encontrados em diferentes larguras, espessu-
ras e comprimentos, constituídos de materiais lignocelulósicos variados como fibras vegetais, partículas 
e lascas de madeira.  Atualmente no mercado, existe uma grande disponibilidade de tipos de painéis 
reconstituídos que são classificados de acordo a matéria-prima usada, a orientação das partículas e a 
densidade, por exemplo, conforme a NBR 14810-3 (ABNT, 2002). 

São inúmeras as soluções que podem ser desenvolvidas através dos materiais lignocelulósicos 
reconstituídos, sobretudo aplicáveis às indústrias da construção e moveleira. Para Araujo et al. (2019) 
os resíduos lignocelulósicos apresentam grande potencial econômico para o desenvolvimento de novos 
produtos, entretanto, ainda pouco explorados pelas indústrias, mesmo que estes materiais apresentem 
grande versatilidade e possam ser aplicados como produtos vegetais destinados à produção de móveis e 
a indústria da construção, principalmente em regiões onde há escassez de madeiras (BUFALINO, 2010).

O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento físico do painel reconstituído a partir 
da flecha do sisal e resina poliuretana à base de mamona, sob os preceitos da NBR 14.810 – 3 (ABNT, 
2002). 

2. MATERIAL E MÉTODOS
As flechas de sisal utilizadas para o desenvolvimento deste estudo foram coletadas na Cidade 

de Conceição do Coité/Ba, especificamente da região denominada Fazenda Balaio. Foi coletado um lote 
com 15 exemplares da flecha de sisal de forma aleatória em estado de secura ambiente, de comprimentos 
entre 3,4 m e 6,5 m, e diâmetro entre 4 cm e 8 cm.  Inicialmente foi realizada limpeza das peças, como 
a remoção dos espinhos laterais. Posteriormente, a região da casca da flecha foi removida e o miolo 
foi reduzido em partes menores de dimensões 8 cm a 12 cm, e de diâmetro variável. Após esta etapa, o 
material foi levado para ser triturado até a granulometria abaixo de 2 mm com auxílio de um triturador/
moedor da marca Trapp modelo JK700.

Após a trituragem, os processos de caracterização da matéria prima e manufatura do painel, 
foram realizados através do Laboratório de Madeiras da Escola Politécnica da Universidade Federal da 
Bahia. Com o material triturado foi realizado o peneiramento com auxílio de um agitador de peneiras 
da marca A bronzinox, modelo AG 59/72, e apenas partículas com dimensões menores ou iguais a 2 
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mm foram selecionadas. Após a seleção, o material foi levado à estufa da marca Solab, modelo SL100 
com temperatura de 102 ± 3 ºC, para reduzir a presença de água nas fibras até que a umidade fosse igual 
ou inferior a 3 %, conforme indicações de Iwakiri et al. (2005). A verificação da umidade adequada a 
produção dos painéis foi realizada através de uma balança determinadora de umidade da marca Marte, 
modelo ID200, com temperatura de 100ºC e tempo de medição de 5 minutos.

Para a manufatura dos painéis foi utilizado o teor de 10 % de resina à base de mamona para 
massa seca das partículas de flecha de sisal. Foi adotada 175 g de massa seca das partículas de flecha de 
sisal e 11,66 g do composto A da resina e 5,83 g do composto B da resina à base de mamona, totalizando 
17,5 g. Após a mistura, a resina foi homogeneizada por 3 minutos e adicionada às partículas. A mistura 
de resina e partículas de flecha foi homogeneizada por 8 minutos de forma manual.

Após a etapa de homogeneização de partículas e resina, o material resultante foi colocado em 
uma forma metálica de dimensões 22 cm por 22 cm e levada à prensa da marca Marcon, modelo MPH-
15. A carga de prensagem foi de 10 toneladas e o tempo de prensagem foi de 3 horas. Após este tempo, o 
painel foi retirado da forma e levado à estabilização por 72 horas em ambiente com ventilação natural e 
sem contato direto com luz solar. Foram produzidos 10 painéis de dimensões 22 cm por 22 cm e espessu-
ra de 10 mm. Passado o período de estabilização os corpos de prova para ensaio de umidade e densidade, 
inchamento e absorção foram extraídos com auxílio de uma serra de bancada. As dimensões dos corpos 
de prova para determinação dos parâmetros físicos do painel desenvolvido estão em conformidade a 
Tabela 1 da NBR 14.810-2 (ABNT, 2002). Sendo eles: 25 mm x 25 mm para ensaio de inchamento e 
absorção e 50 mm x 50 mm para determinação dos teores de umidade e densidade.

Os dados das características estudadas foram tratados estatisticamente com auxílio de ferra-
menta computacional Microsoft Excel 2010. Foram determinadas a média das amostras através da Eq. 1.

�̅�𝑥 =  
∑𝑥𝑥𝑃𝑃
𝑎𝑎  

(1)

Onde:

 é a média das amostras;

xi é a característica  do elemento ;

n é o número de elementos da amostra;

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios para as propriedades densidade e umidade foram respectivamente 480 kgf/

m³ e 12,84 %. De acordo a NBR 14.810-1 e Iwakiri (2005), o painel gerado pode ser classificado como 
painel de baixa densidade, uma vez que o intervalo para classificação em média densidade está situado 
entre 551 kgf/m³ e 750 kgf/m³, após este intervalo o painel é considerado alta densidade. Os valores mé-
dios de inchamento para os intervalos de 2 horas, 24 horas e 168 horas foram 19,62 %, 25,78 % e 28,91 
% respectivamente. Os dados registrados nos ensaios de inchamento podem ser observados da Tabela 1.
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Tabela 1 – Resultados dos ensaios de inchamento em 2 horas, 24 horas e 168 horas.

CP
Espessura 

inicial (mm)
Espes. 2 horas 

(mm)
Inchamento 2 

horas (%)
Espes. 24 

horas (mm)
Inchamento 24 

horas (%)
Espes. 168 

horas (mm)
Inchamento 

168 horas (%)
1 7,95 9,75 22,64 10,18 28,05 10,7 34,59
2 9,39 11,08 18,00 11,63 23,86 11,67 24,28
3 9,53 11,65 22,25 12,15 27,49 12,52 31,37
4 9,44 11,31 19,81 11,92 26,27 12,42 31,57
5 9,52 11,76 23,53 12,3 29,20 12,5 31,30
6 9,36 11,13 18,91 11,73 25,32 12,01 28,31
7 9,59 11,44 19,29 12,07 25,86 12,44 29,72
8 11,74 13,61 15,93 14,48 23,34 14,78 25,89
9 9,75 11,63 19,28 12,02 23,28 12,14 24,51

10 9,25 10,78 16,54 11,57 25,08 11,8 27,57
MÉDIA 9,55 11,41 19,62 12,01 25,78 12,30 28,91

Fonte: Os autores, 2021.

Para painéis produzidos com madeira de eucalipto, teor de adição de 8 % de resina de ureia 
formaldeído, pressão de 4 MPa para prensagem e cura à quente em 160 °C, Scatolino et al. (2017), 
encontraram 11,78 % de inchamento nas 2 horas e 12,95 % para 24 horas, não houve registro após 168 
horas de ensaios.  Soares et al. (2017) usaram teor de 8 % de ureia formaldeído e resíduos do endocarpo 
do café, com tensão de 4 MPa e temperatura de 160 ºC, obtiveram 14,65 % para inchamento no intervalo 
de 2 horas e 14,91 % para o mesmo parâmetro no intervalo de 24 horas. O Gráfico 1 apresenta o com-
portamento quanto ao inchamento em 2 horas, 24 horas e 168 horas para o material estudado.

Gráfico 1 – Regressão linear relacionando tempo e inchamento em 2 horas, 24 horas e 168 horas.

Fonte: Os autores, 2021.

Já os valores médios para absorção no intervalo de 2 horas, 24 horas e 168 horas foram de 85 
%, 166 % e 227 %, respectivamente, e podem ser observados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Resultados dos ensaios de absorção para 2 horas, 24 horas e 168 horas.

CP
Massa inicial 

(g)
Massa 2 horas 

(g)
Absorção 2 
horas (%)

Massa 24 
horas (g)

Absorção 24 
horas (%)

Massa 168 
horas (g)

Absorção 168 
horas (%)

1 1,63 3,06 87,73 4,69 187,73 5,75 252,76
2 2,42 4,61 90,50 6,14 153,72 7,45 207,85
3 2,27 4,55 100,44 6,3 177,53 7,77 242,29
4 2,26 4,42 95,58 6,25 176,55 7,51 232,30
5 2,25 4,12 83,11 6,24 177,33 7,56 236,00
6 2,34 4,31 84,19 6,08 159,83 7,73 230,34
7 2,7 4,46 65,19 6,17 128,52 8,13 201,11
8 2,42 4,69 93,80 7,51 210,33 8,16 237,19
9 2,36 4,23 79,24 6,17 161,44 7,66 224,58

10 2,47 4,18 69,23 5,67 129,55 7,54 205,26
84,90 166,25 226,97MÉDIA

Fonte: Os autores, 2021.

Scatolino et al. (2017), encontraram neste parâmetro para o intervalo de 2 horas e 24 horas os 
valores de 120,54 % e 138,08 % respectivamente, para a absorção de água. Os autores não citam taxas 
para maiores intervalos de tempo. Soares et al. (2017) encontraram teores de absorção de água para os 
intervalos de 2 horas e 24 horas os valores de 111,5 % e 132,8 % respectivamente. O Gráfico 2 relaciona 
a absorção de água ao longo do tempo.

Gráfico 2 – Regressão linear relacionando tempo e absorção em 2 horas, 24 horas e 168 horas.

Fonte: Os autores, 2021.

4. CONCLUSÕES
O valor médio de umidade do painel após estabilização indica que não houve comprometimen-

to da umidade de estabilização do painel, mesmo após secagem inferior a 3 % e adição de resina com 
teor de 10 % em relação à massa seca da flecha de sisal. Já a densidade final do material desenvolvido 
classifica-o como painel de baixa densidade conforme os critérios da NBR 14810-3 (ABNT, 2002).
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Os resultados encontrados quanto as caraterísticas de inchamento e absorção do material de-
senvolvido são superiores aos encontrados na bibliografia, embora os trabalhos citados tenham empre-
gado outros resíduos no desenvolvimento do reconstituído.

Sugere-se o emprego de materiais hidrofugantes na confecção do painel devido à relação dire-
ta entre o ganho de massa e aumento dimensional em virtude do contato com a água.
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Capítulo 56
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Resumo: Os extrativos são substâncias químicas presentes nas folhas, frutos, cascas, sementes e madeiras e são 
frequentemente responsáveis por determinadas características como: cor, cheiro, resistência natural ao apodre-
cimento, gosto e propriedades abrasivas. Avaliar quimicamente esse material potencializa sua aplicabilidade em 
diversos setores, como por exemplo o de fármacos. Diante da necessidade de avaliar os extrativos, este trabalho 
teve como objetivo traçar uma abordagem fitoquímica dos extratos hidrofílicos e lipofílicos das folhas de espécies 
Anadenanthera peregrina, visando à caracterização de possíveis classes de metabólitos secundários. Foram utili-
zadas as folhas de quatro árvores da espécie, as quais foram homogeneizadas e submetidas ao ciclo de extração. As 
análises foram realizadas a partir dos extrativos lipofílicos e hidrofílico das folhas de A. peregrina (Angico-curti-
dor). A análise revelou a presença de alcaloides, compostos fenólicos, saponinas e triterpenóides, compostos com 
potencial farmacêutico. Dessa forma, a análise da prospecção fitoquímica possibilita a identificação dos compos-
tos, dando subsídios para estudos que visam a utilização do extrato da espécie. 

Palavras-chave: Angico; Metabolismo secundário; Extrativos.

PHYTOCHEMICAL PROSPECTING OF EXTRACTS OF LEAVES OF 
ANADENANTHERA PEREGRINA (L) SPEG.

Abstract: Extractives are chemical substances present in leaves, fruits, bark, seeds and wood and are often re-
sponsible for certain characteristics such as: color, smell, natural resistance to decay, taste and abrasive properties. 
Chemically evaluating this material enhances its applicability in various sectors, such as pharmaceuticals. Given 
the need to evaluate extractives, this work aimed to outline a phytochemical approach of hydrophilic and lipophilic 
extracts from the leaves of Anadenanthera peregrina species, aiming at the characterization of possible classes of 
secondary metabolites. The leaves of four trees of the species were used, which were homogenized and submitted 
to the extraction cycle. Analyzes were performed using lipophilic and hydrophilic extracts from the leaves of A. 
peregrine. The analysis revealed the presence of alkaloids, phenolic compounds, saponins and triterpenoids, com-
pounds with pharmaceutical potential. Thus, the analysis of phytochemical prospection enables the identification 
of compounds, providing subsidies for studies aimed at using the extract of the species.

Keywords: Angico; Secondary metabolism; Extractives.
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1. INTRODUÇÃO
De geração em geração, os saberes populares são uma das maiores riquezas culturais da socie-

dade. As comunidades acumulam informações e experiências sobre o ambiente que as cerca para com 
ele interagir e prover suas necessidades de sobrevivência (BADKE et al., 2012). Dentro dessa perspecti-
va, os medicamentos naturais se fazem presente. Receitas que envolvem plantas e prometem a melhora 
de enfermidades são os principais nos costumes familiares. As folhas são o principal ingrediente pre-
sente nessas receitas populares. Seus extratos podem apresentar diversos compostos que possibilitam 
potencialidades terapêuticas (SANTOS et al., 2020). Por sua vez, esses compostos são muito utilizados 
comercialmente em indústrias farmacêuticas e cosméticas na forma de cremes, loções, géis e outros. No 
entanto, apesar de algumas aplicações serem bem estabelecidas, muitos aspectos bioquímicos e molecu-
lares dos extrativos ainda são poucos conhecidos.

Diante disso, nasce a necessidade da identificação das classes químicas dos extrativos das 
espécies. A pesquisa fitoquímica se faz importante, principalmente para integrar interesse popular, tendo 
como objetivo conhecer os compostos químicos das espécies vegetais e avaliar sua presença nos mes-
mos, identificando grupos de metabólitos secundários relevantes (SIMÕES et al., 2004). Na natureza 
existem milhares de compostos bioativos com propriedades inexploradas oriundos de espécies ainda 
não registradas na literatura que podem servir de interesse não só às comunidades tradicionais como à 
economia, através de novos agentes medicamentosos.

Nessa perspectiva, a espécie Anadenanthera peregrina pode ser investigada de forma a contri-
buir com informações que favoreçam pesquisas referentes em prol da aplicação de metabólitos secundá-
rios. Comumente conhecida como angico ou angico-curtidor, a A. peregrina é uma espécie pioneira, per-
tencente à família Fabaceae (LORENZI, 1998) e é caracterizada por apresentar copa ampla. Indivíduos 
adultos apresentam altura entre 13 e 20 m e o diâmetro do tronco varia entre 40 a 60 cm a 1,3 m de altura 
em relação ao solo. A espécie apresenta madeira de qualidade, comumente utilizada na construção civil 
(CAMPANHARO, 2017), mas as folhas ainda carecem de estudos que permitam orientá-las a possíveis 
aplicações de maneira assertiva. Desta forma, este trabalho teve o objetivo de realizar a prospecção 
fitoquímica preliminar das folhas de A. peregrina, o que poderá auxiliar na triagem fitoquímica para os 
principais grupos de metabólitos secundários.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Amostragem e obtenção do extrato orgânicos 

As folhas de Anadenanthera peregrina foram provenientes de uma área experimental do pro-
jeto “Floresta Piloto”, do Instituto Federal do Espírito Santo, campus de Alegre, Espírito Santo, situado 
em sob as coordenadas 20° 45’ 56” de latitude sul e 41° 27’ 32” de longitude oeste de Greenwitch. Para 
o desenvolvimento da pesquisa, foram amostradas quatro árvores de sete anos de idade sob condições 
ideias de fitossanidade. A coleta das folhas ocorreu de forma manual, sendo exemplificada pela Figura 
1. Após a coleta o material foi identificado e armazenado sob temperatura de 5 ºC.
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Figura 1 – Esquema de coleta das folhas de Anadenanthera peregrina. 

Fonte: Os autores (2021).

Para avaliação dos compostos presentes nas folhas da espécie, foi realizada a extração dos 
compostos orgânicos presentes nas folhas. Para isso, o material obtido das diferentes árvores foi homo-
geneizado e triturados em um moinho de facas do tipo Willey. Para obter uma maior homogeneização 
das partículas, foi utilizada a fração peneirada na malha de 40 e 60 mesh, (TAPPI, 1997). Posteriormen-
te, o material foi acondicionado a um cartuxo de filtro de papel com 20 g das amostras de folhas. Em 
seguida, o material foi submetido ao ciclo de extração com os solventes de cicloexano, acetato de etila e 
metanol por 12 horas em aparelho Soxhlet, utilizando-se 400mL de cada solvente (ABREU et al., 2006). 
Para obtenção do extrato orgânico, o conteúdo oriundo da extração foi submetido a separação de cada 
solvente através da aplicação do rotavapor, responsável pela evaporação do solvente, a fim de se obter 
uma solução concentrada de extrativos da folha. Os concentrados foram transferidos para um recipiente 
até a completa evaporação do solvente em temperatura ambiente.

2.2. Avaliação fitoquímica

Os ensaios fitoquímicos para a identificação dos componentes não estruturais presentes nas 
folhas foram realizados com base nas metodologias propostas por Costa (1995), Matos (2009) e Rodri-
gues et al., (2010). As análises foram feitas a partir do extrato hidrofílico (metanol) e do extrato lipofí-
lico (cicloexano). Os testes foram realizados em duplicata. Os extratos hidrofílicos e lipofílicos foram 
submetidos a testes para a verificação de fenóis e taninos, antocianinas, antocianidinas e flavonoides, 
leucoantocianidinas, flavonas, flavonóis, flavanonas e xantonas (teste de Shinoda), esteroides e triter-
penóides, saponinas, resinas e alcaloides. Os resultados foram avaliados qualitativamente mediante o 
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resultado de reações colorimétricas, formação de espuma, precipitado e aparecimento de fluorescência. 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado da prospecção fotoquímica das folhas Anadenanthera peregrina, estão ilustrados 
pela Figura 2.

Figura 2 – Grupos de extrativos foliares de Anadenanthera peregrina em extrato hidrofílico (EH) e 
extrato lipofílico (EL).

De acordo com os resultados obtidos pela análise qualitativa do material estudado (Figura 
2), nota-se a presença de alcaloides no extrato hidrofílico. Classificado como metabólitos secundários, 
apresenta diversidade estrutural e é amplamente ativo nas plantas (FUMAGALI et al., 2008). Estudos 
afirma que esse composto possibilita a proteção das plantas contra ataques de pragas e doenças, além 
de apresentar potenciais medicinais, como: estimulante do sistema nervoso central, anestésicas, antitér-
micas, analgésicas, anticolinérgicas e antitussígenas (BARBOSA FILHO et al., 2006; SIMÕES, 2007).  
Outro metabólito secundário presente no extrato hidrofílico das folhas de Angico são os compostos da 
classe de flavanonóis. Assim como os alcaloides, conferem proteção ao vegetal, além de atribuição de 
atividades biológicas, como atividade antitumoral, antioxidante, antiviral e anti-inflamatória. Os princi-
pais fármacos anti-inflamatórios aprovados entre os anos de 1983 e 1994 foram derivados ou baseados 
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em polifenóis de origem natural (COUTINHO et al., 2009; (SANTOS et al., 2020).

Para a confirmação dos resultados das análises do teste citado anteriormente, realizou-se os 

ensaios para análise de flavonóis, flavanonas, flavanonóis e xantona (Figura 2). O aparecimento da 

coloração avermelhada indicou a presença dessas classes que atuam na proteção dos vegetais contra 

herbívoros, fungos, vírus e bactérias, atuam como atraentes de animais polinizadores, antioxidantes, 

controle de hormônios vegetais, agentes alelopáticos e inibição de enzimas (SANTOS et al., 2020). 

Outra classe de composto presente nos extratos hidrofílicos das folhas de Angico é a saponina (Figura 

2). Caracterizada por apresentar propriedades tensoativas, possuem a capacidade de formar complexos 

que determinam ações biológicas (MARINHO et al., 2018). Estudos afirmam que a saponina possui a 

capacidade de modificar a permeabilidade de membranas, contribuindo para adsorção de substâncias 

(FERNANDES et al., 2019). A atividade hemolítica das saponinas faz parte do sistema de proteção do 

vegetal contra insetos, vírus, fungos e bactérias e é muito importante para a indústria farmacêutica a par-

tir da formação de produtos como antifúngicos, espermicidas e anti-inflamatórios(DOS SANTOS et al., 

2011). Com a presença de precipitado de cor parda, o teste de triterpenóides foi positivo (Figura 2). Essa 

classe de compostos é constituída por compostos químicos constituídos por três unidades de terpeno e 

são características em folhosas (SANTOS et al., 2020). Para o estrato lipofílico, os testes realizados se 

mostraram negativo, o que elucida a ausência dessas classes nas folhas da espécie estudada.

4. CONCLUSÃO

A análise de prospecção fitoquímica permitiu identificar os constituintes alcalóides, flavono-

nóis, flavanonas, flavanonóis, xantonas, triterpenóides e saponinas nas folhas de Angico, metabolismos 

secundários que podem auxiliar principalmente o setor de fármacos. Recomenda-se o desenvolvimento 

de novas pesquisas que visam quantificar as classes de compostos identificadas. 
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Capítulo 57
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Resumo: Os benefícios da arborização urbana compreendem desde aspectos ecológicos, pela redução da poluição 
atmosférica, até aspectos culturais e sociais, por meio da promoção de paisagens e maior organicidade à zona ur-
bana. No entanto, também é promotora de grande quantidade de resíduos, como galhos e folhas, cuja gestão ainda 
é um desafio, uma vez que em quase maioria, ainda são descartados em aterros sanitários e lixões, propiciando 
poluição atmosférica e visual. Nesse sentido, a aplicação energética, através da combustão desse material, pode 
ser vista como uma alternativa a esses resíduos, atribuindo valoração ao mesmo passo que permite a geração de 
energia de forma sustentável. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar o potencial energético dos resíduos de 
Nim indiano (Azadirachta indica) oriundos da arborização urbana. Para isso, os resíduos coletados na cidade de 
Natal, Rio Grande do Norte, foram moídos e homogeneizados para posterior determinação da densidade a granel, 
poder calorífico e densidade energética. Os resultados apontaram que o material possui baixa densidade a granel 
(234,4 kg.m³) e alta umidade (16,13 %), proveniente do tempo de estocagem. O poder calorífico superior (19,72 
MJ.Kg-1) e a densidade energética (3,34 GJ.m-3) apresentaram-se apropriados à aplicação energética. Dessa forma, 
os resíduos de Azadirachta indica provenientes da arborização urbana possuem potencial ao reaproveitamento na 
geração de energia.
Palavras-chave: Biomassa; Resíduos de poda urbana; Aproveitamento energético.

REUSE OF WASTE FROM URBAN FORESTRY AS A SUSTAINABLE 
ALTERNATIVE FOR ENERGY GENERATION

Abstract: The benefits of urban forestry range from ecological aspects, by reducing air pollution, even cultural and 
social aspects, through the promotion of landscapes and greater organicity in the urban area. However, it is also a 
promoter of a large amount of waste, such as branches and leaves, whose management is still a challenge, since 
in almost majority they are still discarded in landfills and dumps, causing atmospheric and visual pollution. The 
application of energy, through the combustion of this material, can be seen as an alternative to these wastes, attrib-
uting valuation at the same time that it allows the generation of energy in a sustainable way. Thus, that this study 
aimed to evaluate the energy potential of waste Nim indiano (Azadirachta indica) from urban forestry. For this, the 
residues collected in the city of Natal, Rio Grande do Norte, were ground and homogenized for later determination 
of bulk density, calorific value and energy density. The results showed that the material has low bulk density (234.4 
kg.m³) and high moisture (16.13 %), resulting from the storage time. The higher calorific value (19.72 MJ.Kg-1) 
and energy density (3.34 GJ.m-3) were shown to be appropriate for the energy application. Thus, the waste of Nim 
indiano from urban afforestation has potential to be reused in energy generation.

Keywords: Biomass; Waste from urban pruning; Energy use.
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1. INTRODUÇÃO
A arborização urbana traz diversos benefícios sob os aspectos ecológicos, estéticos e sociais, 

como a manutenção da estabilidade microclimática, melhoria da qualidade do ar e a redução da polui-
ção, abrigo à fauna silvestres, embelezamento da cidade e ainda como local de lazer e recreação para a 
população (CEMIG, 2011). Entretanto, a inserção de árvores no meio urbano traz à tona uma proble-
mática entre os fios das redes elétricas e telefônicas e os galhos das árvores. Geralmente, o plantio das 
árvores não é planejado em conjunto com a instalação da rede elétrica da cidade, o que gera na prefeitura 
da cidade e nas distribuidoras de energia a necessidade de tomada de decisão, onde a poda periódica é a 
solução adotada (ROCHA et al., 2015).

A partir dessas práticas de podas periódicas, são gerados resíduos como galhos e folhas, classi-
ficados na Classe II de resíduos não inertes pela norma NBR-10.004 (ABNT, 2004), que são descartados 
incorretamente e despejados em lixões e aterros sanitários. Assim, se misturam com outros resíduos e 
reagem química e biologicamente, formando subprodutos gasosos e lixívia, além de serem queimados 
à céu aberto, liberando poluentes ao meio ambiente de forma não-controlada (ROCHA et al., 2015; FE-
TENE et al., 2018). Esse tipo de descarte, além de prejudicial a natureza, ainda ignora o potencial de uso 
dos resíduos madeireiros provenientes das podas urbanas.

Segundo Khudyakova (2017), os resíduos madeireiros possuem potencial de utilização como 
alternativa energética, visando a produção de calor ao consumidor urbano e energia elétrica, enquanto 
melhora o desempenho ambiental e auxilia na redução da quantidade de resíduos despejados em aterros 
sanitários. Dessa forma, a destinação de resíduos de poda como biomassa para a geração de energia pode 
até mesmo suavizar a pressão de desmatamento de florestas nativas para fins energéticos (CORTEZ, 
2011). Dentre as espécies utilizadas na arborização urbana, o Nim indiano vem chamando atenção pela 
quantidade de indivíduos plantados nas cidades da região Nordeste do Brasil (SILVA, 2016), o que re-
sulta numa grande geração de resíduos desta espécie.

Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial energético dos resíduos de Nim 
indiano (Azadirachta indica) oriundos da arborização urbana, visando o seu reaproveitamento para a 
geração de energia.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Os resíduos da arborização urbana utilizados nesse trabalho compreendem folhas, frutos, ga-

lhos finos e galhos médios de Nim indiano, onde todos os resíduos foram analisados de maneira conjun-
ta, sem a separação entre as frações coletadas. O material foi coletado na cidade de Natal (5°47’42”S 
35°12’32”O), Rio Grande do Norte. Os resíduos coletados foram moídos em moinho de facas, com uma 
peneira de corte de 12 mm na saída do material, para homogeneizar a granulometria e, posteriormente, 
foram armazenados em sacos plásticos para as análises laboratoriais, sem peneiramento posterior do 
material.

A densidade a granel foi definida de acordo com a ASTM 5057-17 (ASTM, 2017) com o auxí-
lio de um recipiente cúbico de volume conhecido (125 cm³). A umidade do material foi determinada de 
acordo com a ASTM D4442-20 (ASTM, 2020). A caracterização energética do material se deu através 
da análise de seu poder calorífico. O poder calorífico superior (PCS) foi determinado de acordo com a 
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EN 14918 (DIN, 2010), em uma bomba calorimétrica IKA C200. A partir do poder calorífico superior 
foi calculado o poder calorífico inferior (PCI), de acordo com a Eq. 1.

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀 − (600 𝑥𝑥 0,09 𝑥𝑥 %𝐻𝐻) (1)

Onde:

PCI= Poder Calorífico Inferior (MJ Kg-1);

PCS= Poder Calorífico Superior (MJ Kg-1);

%H= Teor de Hidrogênio (considerado 6 % para este trabalho).

Já o poder calorífico útil (PCU) foi determinado de acordo com Eq. 2 (BRITO, 1993), utilizan-
do os valores de PCI e umidade do material.

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑇𝑇 = �𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑥𝑥�1 − (0,01 𝑥𝑥 %𝑇𝑇)�� − (6 𝑥𝑥%𝑇𝑇) (2)

Onde:

PCU= Poder Calorífico Útil (MJ Kg-1);

PCI= Poder Calorífico Inferior (MJ Kg-1);

%U= Teor de Umidade (%).

A densidade energética (DE) foi calculada multiplicando o valor do PCU pelo valor da densi-
dade a granel dos resíduos. Por fim, foi realizada uma estatística descritiva dos dados, com o objetivo de 
verificar as medidas de tendência central dos dados, onde foram avaliados os valores médios, o desvio 
padrão e os valores máximos e mínimos das amostras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O material residual de Nim indiano (Azadirachta indica) apresentou uma densidade à ganel 

média de 234,4 Kg.m-3, como pode ser observado na Tabela 1, com o limite máximo de 239,8 Kg.m-3 e 
mínimo de 229,8 Kg.m-3, sendo considerado de baixa densidade de acordo com os estudos de Melo et al. 
(1990) e Vale et al. (2005). Com relação a umidade o valor máximo encontrado nas análises foi de 16,64 
% e mínimo de 15,62 %, com umidade média de 16,13 %. Esse valor de umidade pode ser atribuído ao 
tempo de estocagem desse material, que não passou por processo de secagem, já que a temperatura do 
ambiente e a umidade relativa das estruturas raramente são constantes (CHININFOURSH et al., 2007) e 
a umidade dos galhos mais jovens costuma ser maior, apresentando maior proporção de água nos tecidos 
em comparação com o tronco (SILVEIRA, 2013).
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Tabela 1 – Densidade a granel e umidade dos resíduos madeireiros urbanos.

Densidade (Kg.m-3) Umidade (%)

Média 234,44 16,13
Desvio padrão 4,09 0,40
Valor máximo 239,80 16,64
Valor mínimo 229,80 15,62

Fonte: Próprios autores (2021).

Os resíduos urbanos de Nim indiano apresentaram um PCS médio de 19,72 MJ.Kg-1, sendo o 
valor máximo 19,79 MJ.Kg-1 e o mínimo 19,64 MJ.Kg-1, próximo ao valor encontrado por Cavalcanti et 
al. (2021), de 19,198 MJ.Kg-1. Foi observado um PCI médio de 18,36 MJ.Kg-1, com valores máximos e 
mínimos de 18,43 MJ.Kg-1 e 18,28 MJ.Kg-1, respectivamente.

O PCU médio desse material foi de 14,25 MJ.Kg-1, sendo 14,31 MJ.Kg-1 seu máximo e 14,19 
MJ.Kg-1 o mínimo e a densidade energética média foi de 3,34 GJ.m-3, com valor máximo de 3,42 GJ.m-3 
e mínimo de 3,29 GJ.m-3.

O poder calorífico é uma das propriedades mais importantes quando se trata de caracteriza-
ção energética, pois indica a capacidade de um material fornecer determinada quantidade de calor por 
unidade de massa, durante a sua queima, o que auxilia na tomada de decisão acerca do aproveitamento 
energético da biomassa (SOARES, 2011; ELOY, 2015; ARAÚJO, 2017). Quanto maior o PCS de um 
material, mais energia ele contém e melhor é a sua combustão (CORTEZ et al., 2008).

O eucalipto, madeira muito utilizada na geração de energia e produção de carvão vegetal, 
apresenta um PCS médio de 19,04 MJ.Kg-1(SOARES et al., 2015), enquanto a média do PCS de com-
bustíveis sólidos de origem vegetal é de 15,70 MJ.Kg-1 (CORTEZ et al., 2008), valores inferiores aos 
encontrados neste trabalho. 

A relação entre o poder calorífico e a densidade energética está apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 – Poder calorífico e densidade energética dos resíduos da arborização urbana.

PCS (MJ.Kg-1) PCI (MJ.Kg-1) PCU (MJ.Kg-1) DE (GJ.m³)

Média 19,72 18,36 14,25 3,34
Desvio padrão 0.06 0,06 0,05 0,05
Valor máximo 19,79 18,43 14,31 3,42
Valor mínimo 19,64 18,28 14,19 3,29

Legenda: PCS= Poder calorífico superior; PCI= Poder calorífico inferior; PCU= Poder calorífico útil; DE= 
Densidade energética.
Fonte: Próprios autores (2021).

A umidade do material influencia diretamente no seu PCS, pois quanto menor a umidade no 
resíduo, maior será a produção de calor por unidade de massa (MÜZEL et al., 2014), o que torna im-
prescindível a secagem do material antes de seu reaproveitamento energético. Na Figura 1 estão repre-
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sentadas algumas das etapas que podem ser seguidas quando se trata do reaproveitamento de resíduos de 
arborização urbana e seu planejamento. Primeiro, o material proveniente das podas deve ser coletado e 
transportado até um local em que possa ser secado e armazenado, para só então ser levado para ser quei-
mado como fonte para a geração de uma energia renovável e mais limpa. Seguindo as etapas sugeridas, 
o reaproveitamento energético pode ser realizado de maneira mais eficiente, haja visto a influência da 
umidade nas propriedades energéticas do material.

Figura 1 – Principais etapas que devem ser seguidas para o reaproveitamento energético dos resídu-
os madeireiros da arborização urbana.

Fonte: Próprios autores (2021).

4. CONCLUSÃO
Os resíduos de Nim indiano (Azadirachta indica) provenientes da arborização urbana pos-

suem grande potencial para reaproveitamento energético de acordo com o seu poder calorífico superior, 
considerado satisfatório para a geração de energia. Deve ser levado em consideração o teor de umidade 
desses materiais quando forem encaminhados para essa finalidade, devido a sua influência sobre o po-
der calorífico do material. São indicados estudos futuros sobre outras propriedades (físicas e químicas) 
que também são importantes para a classificação energética dos materiais, bem como estudos sobre a 
possibilidade da compactação desses resíduos para produção de pellets ou briquetes, tendo em vista um 
melhor aproveitamento energético.
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Resumo: A copa e o fuste possuem relação direta com o crescimento da árvore, e são parâmetros interessantes para 
a seleção de matrizes para o melhoramento genético. Variáveis de difícil medição, como as tensões de crescimento 
em Eucalyptus são importantes para o melhoramento florestal e dificultam a produção de madeira sólida devido 
aos defeitos causados pela magnitude dessas forças. Portanto, compreender os possíveis fatores que podem afetar 
a magnitude das tensões é pertinente. No entanto, estudos relacionando as tensões de crescimento às dimensões da 
copa e do fuste da árvore ainda são escassos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre as 
dimensões da copa e do fuste com as tensões de crescimento e a densidade básica da madeira de E. dunnii Maiden. 
Foram utilizadas quatro árvores de um plantio experimental clonal, com 8,5 anos de idade e foram avaliadas as 
variáveis diâmetro à altura do peito (DAP), altura total (HT), comprimento da copa (CC), diâmetro da copa (DC) 
e a densidade básica da madeira (DB). A medição da deformação residual longitudinal (DRL) seguiu o método 
CIRAD-Forêt. O coeficiente de correlação (R) entre as variáveis foi calculado. Todas os parâmetros avaliados 
apresentaram R positivo com a DRL. O comprimento da copa apresentou maior R (0,95), seguido por DAP (0,61), 
HT (0,52), DB (0,50) e DC (0,23). Com os resultados foi possível concluir que árvores de E. dunnii com maiores 
dimensões da copa e fuste também apresentaram os maiores níveis de tensão de crescimento.

Palavras-chave: deformação residual longitudinal; morfometria da copa; variáveis de crescimento.

RELATIONSHIP BETWEEN CUP AND FUSTE WITH GROWTH STRESSES IN 
EUCALYPTUS DUNNII MAIDEN

Abstract: The crown and shaft have a direct relationship with the tree’s growth, and are interesting parameters for 
the selection of matrices for genetic improvement. Difficult to measure variables, such as growth tensions in Euca-
lyptus, are important for forest improvement and hinder the production of solid wood due to defects caused by the 
magnitude of these forces. Therefore, understanding the possible factors that can affect the magnitude of stresses is 
relevant. However, studies relating growth stresses to tree crown and shaft dimensions are still scarce. Therefore, 
the objective of this work was to evaluate the relationship between crown dimensions and dendrometric variables 
with the growth stresses and the basic density of the wood of E. dunnii Maiden. Four 8.5-year-old trees from an 
experimental clonal plantation were used and the variables diameter at breast height (DBH), total height (TH), 
crown length (CL), crown diameter (CD) were evaluated and the basic wood density (WD). The measurement of 
longitudinal residual strain (LRS) followed the CIRAD-Forêt method. The correlation coefficient (R) between the 
variables was calculated. All parameters evaluated showed positive R with DRL. The crown length showed the 
highest R (0.95), followed by DBH (0.61), TH (0.52), WD (0.50) and CD (0.23). With the results, it was possible 
to conclude that E. dunnii trees with larger crown and bole dimensions also presented the highest levels of growth 
tension.

Keywords: longitudinal residual deformation; crown morphometry; growth variables.
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1. INTRODUÇÃO
O gênero Eucalyptus é o mais cultivado no Brasil devido a sua adaptabilidade às condições 

edafoclimáticas do país e ao seu rápido crescimento em comparação à outras espécies. Dentre as espé-
cies cultivadas, o Eucalyptus dunni é amplamente plantada na região Sul do país devido a sua resistência 
a geadas. Os plantios iniciais de E. dunni foram objetivando seu uso para a produção de celulose, no en-
tanto, também apresenta características favoráveis para seu uso em produtos sólidos de madeira (HIGA 
et al., 2000; PALUDZYSZYN FILHO; SANTOS (2005).

Para compreender a dinâmica de crescimento da árvore ou povoamento florestal a caracteri-
zação por meio das variáveis dendrométricas do fuste (diâmetro e altura) é fundamental. Nesse sentido, 
além do fuste é relevante destacar a importância da copa das árvores e sua função na realização da fotos-
síntese, que por sua vez, está diretamente relacionada com o crescimento das demais partes do indivíduo 
(KRAJNC et al., 2019).

A copa é considerada um somatório das influências ambientais passadas e atuais sobre a árvo-
re, tornando-se um bom parâmetro para a análise individual desses organismos (KRAJNC et al., 2019). 
Comumente, os parâmetros morfométricos da copa e suas variáveis são utilizados para analisar o espaço 
vital e grau de concorrência, além de permitir inferências sobre a estabilidade, vitalidade e a produtivi-
dade da árvore (DURLO; DENARDI, 1998).

O rápido crescimento do Eucalyptus promove o desenvolvimento acentuado das tensões de 
crescimento, logo, produzir produtos sólidos de madeira com as espécies do gênero é desafiador. Estas 
forças estão em equilíbrio dentro da árvore e servem para dar estabilidade ao indivíduo, à medida que 
ocorre o rompimento dos tecidos tensionados durante o processo de corte as tensões liberadas resultam 
em rachaduras e deformações na tora. É considerado um fenômeno característico das folhosas, devido 
ao seu maior impacto nesse grupo de árvores, quando comparado com as coníferas (VAN WYK, 1978; 
LATORRACA; ALBUQUERQUE, 2012).

A tensão de crescimento longitudinal é a mais significativa e consequentemente mais aborda-
da na literatura (TRUGILHO et al., 2006; WILKINS, 1986), e a sua predição é possível através de um 
método não-destrutivo que determina a deformação residual longitudinal (DRL), na árvore ainda em pé, 
decorrente da liberação dessas tensões (FOURNIER et al., 1994). Geralmente a tensão de crescimento 
é relacionada com as variáveis diâmetro a altura do peito e altura dos indivíduos (CARVALHO et al., 
2010; BELTRAME et al., 2012; VIDAURRE et al., 2015), no entanto, pouco conhecimento sobre o 
efeito das dimensões da copa foram objetos de estudo.

Portanto, investigar as relações existentes entre os parâmetros da copa e as tensões de cres-
cimento é uma forma de aprimorar os estudos que envolvem essas forças e os fatores que afetam o 
crescimento da árvore. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a relação existente entre as 
dimensões de copa (comprimento e diâmetro), diâmetro a altura do peito (DAP) e altura total (HT) com 
a deformação residual longitudinal (DRL) e a densidade básica da madeira de E. dunnii. Maiden.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram amostradas quatro árvores de um plantio experimental clonal de E. dunnii, com 8,5 

anos, com espaçamento 3 x 2m. O plantio está localizado na Fazenda Experimental Canguiri da Uni-
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versidade Federal do Paraná, situada no município de Pinhais, estado do Paraná, Brasil (25°23’12.3”S 
49°07’33.2”W e 895m de altitude).

O diâmetro a 1,30 m de altura do solo (DAP) foi determinado a partir da circunferência de 
cada árvore na mesma altura, com auxílio de fita métrica e posteriormente o valor foi dividido por π ≅ 
(3,141). A altura total (Ht) foi medida da base até o topo da árvore, com uma trena, após a derrubada 
dos indivíduos. A densidade básica da madeira foi determinada seguindo a NBR 11941 (ABNT, 2003), 
através de amostras na posição do DAP da árvore.

As dimensões da copa da árvore foram obtidas com o uso do equipamento Vertex. Quatro raios 
foram mensurados por árvore, seguindo as orientações dos pontos cardeais (Norte, Oeste, Sul e Leste) 
e a partir dessas informações foi possível determinar o diâmetro médio da copa (DC), e para o compri-
mento da copa (CC) foi considerado o comprimento da altura de inserção do primeiro galho até o ápice.

A deformação residual longitudinal (DRL) seguiu a metodologia não-destrutiva recomendada 
pelo Centre de Coopération Internationale em Recherche Agronomique pour le Développement, Dépar-
tement dês Forêt - CIRAD-Forêt (FOURNIER et al., 1994; BELTRAME et al., 2012; AMER et al., 
2017). Com a árvore em pé, a casca foi retirada na altura do DAP e na direção da grã dois pinos me-
tálicos foram inseridos com uma distância entre si de 45 mm, em seguida o aparelho extensômetro foi 
fixado e com uma furadeira manual foi feito um furo com 20 mm de diâmetro na região média entre os 
pinos para a liberação das tensões de crescimento, que foi registrada em milímetros no mostrador digi-
tal do aparelho. Foram realizadas quatro leituras ao redor do tronco, seguindo a orientação dos pontos 
cardeais.

As análises foram a comparação dos valores médio e o Índice de Correlação de Pearson. 
Como o conjunto de dados foi pequeno utilizou-se o gráfico de radar para ilustrar o comportamento da 
correlação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios, máximos, mínimos, desvios padrão e os coeficientes de variação das vari-

áveis altura total, diâmetro à altura do peito, comprimento da copa, diâmetro da copa e deformação resi-
dual longitudinal (DRL) da árvore, além da densidade básica da madeira estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resumo da estatística descritiva das variáveis dendrométricas, da copa e da madeira de 
E. dunnii.

HT (m) DAP (cm) CC (m) DC (m) DRL (mm) DBA (g.cm-3)

Média 25,03 14,84 1,80 1,36 0,143 0,476
Máximo 29,50 17,19 2,00 2,00 0,163 0,490
Mínimo 20,00 11,94 1,50 1,00 0,123 0,449
S 3,92 2,17 0,22 0,46 0,017 0,019
CV% 15,7 14,6 12,0 33,8 12,2 4,0

Legenda: HT: altura total; DAP: diâmetro à altura do peito; CC: comprimento da copa; DC: diâmetro da 
copa; DRL: deformação residual longitudinal; DB: densidade básica da madeira; S: desvio padrão; CV%: 
coeficiente de variação.
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A DRL média encontrada para as quatro árvores de E. dunnii foi 0,143 mm (Tabela 1). Esse 
valor é próximo ao que foi observado por Beltrame et al (2015) ao analisar a DRL em 26 clones de 
Eucalyptus (0,147 mm). Existe uma variabilidade elevadas dos valores médios da DRL por espécie 
mesmo dentro do gênero Eucalyptus (TRUGILHO et al., 2006; AMER et al.2017). Associa-se esse fato 
à forte relação da variável com fatores genéticos, que por sua vez, está sujeito ao efeito do ambiente 
(WILKINS, 1986; LIMA et al., 2004).

As variáveis HT e DAP apresentaram valores médios correspondentes aos observado por para 
as espécies de Eucalyptus aos 8 anos de idade (CUNHA et al., 2005; SCHUMACHER et al., 2011; 
SCHUMACHER et al., 2019), os coeficientes de variação foram médios para essas variáveis. Assim 
como o DAP e HT, o CC apresentou coeficiente de variação médio, diferente da variável DC que teve 
coeficiente alto e essa heterogeneidade possivelmente está associada ao pequeno tamanho do grupo de 
dados.   

A densidade básica da madeira apresentou um baixo coeficiente de variação (4 %) e um valor 
médio de 0,476 gcm-3, encontra-se dentro da variação (0,418 gcm-3 a 0,516 gcm-3) observada por Ar-
nold et al. (2004) ao avaliarem diferentes procedências da mesma espécie. Rocha (2002) observou den-
sidade básica média para E. dunnii de 0,62 gcm-3, com idade de 16 anos. O avanço da idade proporciona 
o aumento da densidade básica em árvores de Eucalyptus, sendo a idade umas das principais razões 
para as diferenças encontradas nos diferentes estudos com a mesma espécie (RIBEIRO; ZANI FILHO, 
1993; ROCHA, 2000). A madeira de E. dunnii geralmente apresenta uma densidade básica moderada, 
em torno de 0,500 gcm-3 (PALUDZYSZYN FILHO; SANTOS, 2005).

As correlações entre a DRL e as variáveis HT, DAP, CC, DC e DB estão apresentadas na Ta-
bela 2. Observa-se que a DRL apresentou valores de moderado a alto do índice de correlação para as 
variáveis HT, DAP e CC. 

Tabela 2 – Correlação de Pearson para a densidade básica da madeira, dimensões do fuste e copa 
com a deformação residual longitudinal em árvores de E. dunnii.

 HT (m) DAP (cm) CC (m) DC (m) DRL (mm) DB (g.cm-3) 
HT (m) 1.00
DAP (cm) 0.98 1.00
CC (m) 0.24 0.34 1.00
DC (m) -0.39 -0.20 0.37 1.00
DRL 0.52 0.61 0.95 0.23 1.00
DB  0.82 0.90 0.25 0.17 0.50 1.00

Legenda: HT: altura total; DAP: diâmetro à altura do peito; CC: comprimento da copa; DC: diâmetro da 
copa; DRL: deformação residual longitudinal; DB: densidade básica da madeira.

A DRL apresentou correlação positiva com todos os parâmetros avaliados. O comprimento da 
copa apresentou maior R, seguido por DAP, HT, DB e DC (Tabela 2). A HT com o DAP e DB, e o DAP 
com a DB também apresentaram altos R. Importante relatar que as relações entre as tensões de cresci-
mento e variáveis dendrométricas são complexas. Fatores inerentes ao material genético, ambiente e a 
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interação entre os dois podem afetar a qualidade da madeira das árvores (ZOBEL; JETT, 1995). Além 
disso, variáveis climáticas como precipitação e temperatura também afetam a densidade básica da ma-
deira (OLIVEIRA et al., 2021) e consequentemente a sua qualidade. Alterações no ambiente e material 
genético podem alterar estas correlações, conforme encontrado no estudo com árvores de E. benthamii, 
com cinco anos de idade, que não apresentaram correlação significativa entre os valores médios das 
variáveis DAP, HT e DC com o valor médio da DRL (VIDAURRE et al., 2015). 

A Figura 1 ilustra o comportamento da correlação entre a DRL e o comprimento da copa das 
árvores. Como esperado, pelo alto valor da correlação entres as variáveis, as árvores com maior com-
primento da copa também apresentaram os maiores valores da DRL. Árvore que apresentam copas com 
grandes dimensões exigem um maior esforço para a sua sustentação, ao mesmo tempo que apresentam 
maior área de exposição e tornam-se mais vulneráveis à ação da força dos ventos (STATHERS et al., 
1994) o que compromete a sua estabilidade, então o aumento das tensões de crescimento com aumento 
do comprimento da copa pode ser uma resposta à esta instabilidade. 

Figura 1 – Comportamento da deformação residual longitudinal em relação à variação do compri-
mento da copa em E. dunnii.

Legenda: CC: comprimento da copa; DRL: deformação residual longitudinal.

4. CONCLUSÃO
O comprimento da copa pode aumentar os níveis das tensões de crescimento em Eucalyptus 

dunnii Maiden, podendo tornar-se uma variável a ser considerada na predição das deformações residu-
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ais longitudinais (DRL). Enquanto as dimensões da copa não afetaram diretamente a densidade básica 
madeira. 
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Capítulo 59
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Resumo: As aplicações tecnológicas das vigas de MLC são diversas, desde pilares e vigas para galpões, casas, 
edifícios, pontes, entre diversas outras utilizações. Por ser um material compósito em que se utiliza a madeira 
como matéria-prima, a utilização da MLC pode ser comprometida devido à susceptibilidade ao ataque de agentes 
xilófagos, podendo levar à problemas estruturais e à ruptura da peça. Desta forma, uma alternativa para evitar esse 
fato é o tratamento da madeira com substâncias preservantes, a fim de se prolongar a vida útil da estrutura e garan-
tir a sua segurança. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência a compressão paralela às fibras de 
seções de vigas de MLC produzidas com adesivo poliuretano (PU) e madeira de Hevea brasiliensis sob diferentes 
tratamentos preservativos. Os resultados mostraram que o tratamento preservativo com borato de cobre cromatado 
(CCB) reduziu significativamente a resistência a compressão paralela às fibras das vigas de MLC avaliadas, en-
quanto o tratamento preservativo com piretróide não apresentou redução da propriedade avaliada.

Palavras-chave: Tratamento preservativo; Borato de cobre cromatado; Resistência mecânica.

RESISTANCE TO PARALLEL COMPRESSION TO FIBERS OF GLUED LAMINATED 
TIMBER (GLULAM) FROM TREATED RUBBERWOOD (HEVEA BRASILIENSIS)

Abstract: The technological applications of glulam beams are diverse, from pillars and beams for sheds, houses, 
buildings, bridges, among several other uses. As it is a composite material in which wood is used as a raw material, 
the use of glulam can be compromised due to its susceptibility to attack by xylophagous agents, which can lead to 
structural problems and rupture of the piece. Thus, an alternative to avoid this fact is the treatment of wood with 
preservative substances, in order to prolong the useful life of the structure and guarantee its safety. Thus, the aim 
of this work is to evaluate the compressive strength parallel to the fibers of sections of glulam beams produced 
with polyurethane adhesive (PU) and Hevea brasiliensis wood under different preservative treatments. The results 
showed that the preservative treatment with chromated copper borate (CCB) significantly reduced the compressive 
strength parallel to the fibers of the evaluated glulam beams, while the preservative treatment with the pyrethroid 
did not reduce the evaluated property.

Keywords: Preservative treatment; Chromated copper borate; Mechanical resistance.



443CAPÍTULO 59 | RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARALELA ÀS FIBRAS DE MADEIRA LAMELADA COLADA (MLC) 
DE SERINGUEIRA (HEVEA BRASILIENSIS) TRATADA | P3C59

PARTE III - PRODUTOS FLORESTAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

1. INTRODUÇÃO

A expansão do plantio de seringueira no país provoca uma oferta significativa da madeira 
dessa cultura ao final de sua rotação (25-30 anos), o que leva ao interesse em estudos sobre essa ma-
téria-prima. No Brasil, a madeira de Hevea obtida ao final do ciclo produtivo do látex é utilizada na 
maioria das vezes e, tradicionalmente, para uso como lenha apesar de apresentar boas características de 
trabalhabilidade (colagem, pregação, perfuração, entre outras) e pode ser facilmente dobrada com o uso 
de vapor e facilmente tingida (EUFRADE JUNIOR et al., 2015).

Em geral as madeiras tradicionalmente comercializadas não apresentam resistência a degra-
dação a agentes xilófagos devido ao seu rápido crescimento, sendo necessário certos tratamentos para 
maior duração da madeira (CANADIAN WOOD COUNCIL, 2021). No caso da Hevea brasiliensis, os 
fungos manchadores, de bolor e apodrecedores de madeira são ameaças reais a sua composição estru-
tural. Devido a alta severidade no decaimento do lenho de Hevea brasiliensis, existe a necessidade do 
tratamento preservativo para evitar a infestação por organismos biodegradadores, principalmente em 
países tropicais de clima quente e úmido (TEOH et al., 2011).

A preservação do material depende da adição de substâncias tóxicas ou repelentes, conhecidas 
como conservantes na madeira, com foco no aumento a resistência à deterioração e durabilidade (LEPA-
GE et al., 2017). No Brasil, os tratamentos mais utilizados são os baseados no CCA e CCB (VIDAL et 
al., 2015). A madeira preservada apresenta maior vida útil comparada ao lenho in natura, implica menor 
esforço relacionado a substituição e menor custo de manutenção (LEBOW, 2010).

A MLC é um produto estrutural obtido a partir da utilização de duas técnicas: a técnica de 
lamelar e a técnica de colar. A colagem é realizada em peças de madeira denominadas lamelas, de modo 
a formar o elemento estrutural (SEGUNDINHO et al., 2018).

Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência a compressão paralela às fibras 
de vigas de MLC produzidas com adesivo PU e madeira de Hevea brasiliensis tratada com diferentes 
preservativos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Três árvores de seringueira (Hevea brasiliensis), clone Pb 235, com 25 anos de idade e DAP 
(diâmetro à altura de 1,30m do solo) maior que 500 mm foram coletadas no campus da Universidade Fe-
deral de Lavras (UFLA), localizado em Lavras (altura: 900 m; latitude: 21º14’S e longitude: 45º00’W) 
estado de Minas Gerais, Brasil. De cada árvore, toretes foram obtidos da área basal, com comprimento 
de 1,30 m. Uma parte dos toretes foram tratados com CCB dentro de 24 horas após o corte das árvores. 
O CCB é um material solúvel em água, fungicida e inseticida à base de borato de cobre cromatado apre-
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sentando 2,5 % de ingredientes ativos, possuindo boa mobilidade na madeira, sendo indicados para o 
tratamento de material verde. O tratamento preservativo com o inseticida piretróide (PENTOX – Mon-
tana Química) foi realizado após a obtenção das lamelas, sendo realizado por pincelamento na superfície 
das lamelas.

Das tábuas centrais foram obtidas lamelas com seção transversal de 25 mm x 70 mm e com-
primento de 1200 mm, as quais foram secas até atingir um teor de umidade de 12 %. Posteriormente, as 
faces foram aplainadas para atingir as dimensões finais de 20 mm x 60 mm x 1200 mm. O delineamento 
experimental é mostrado na Tabela 1. Cada viga foi produzida com 3 lâminas coladas com adesivo poliu-
retano LOCTITE UR 5151. O adesivo poliuretano monocomponente foi doado pela empresa Henkel®, 
localizada em Itapevi/SP, Brasil. Este poliuretano é um isocianato de pré-polímero com consistência de 
fluxo livre e densidade de 1,125 g.cm-3.

Tabela 1 – Delineamento experimental.

Composições Preservativos Repetições
MLC-ST Madeira sem preservativo 6
MLC-CCB CCB 6
MLC-TOX Piretróide 6

As propriedades físico-químicas do adesivo poliuretano são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros para a produção das vigas de MLC. 

Parâmetro Valor
Viscosidade Brookfield (20 °C) 5000 mPa.s
Teor de sólidos 100 %
pH 7,0

Após a prensagem, as vigas foram acondicionadas em um ambiente com temperatura de 22 ± 
2 °C e umidade relativa de 65 ± 5 % até atingir o teor de umidade de 12 %.

Foram realizados ensaios de compressão paralela às fibras das vigas, seguindo as diretrizes da 
norma D143 (ASTM, 2000) para avaliação de sua qualidade utilizando-se os corpos de prova obtidos a 
partir dos elementos de MLC produzidos de acordo com a ASTM D 905-08 (ASTM, 2013).

A Figura 1 mostra a superfície de um corpo de prova utilizado para realizar o ensaio de com-
pressão paralela às fibras, de uma viga de MLC produzida com madeira tratada com piretróide, em que 
observa-se uma superfície uniforme, com linha de cola  sem descontinuidade.
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Figura 1 – Corpo de prova retirado de viga de MLC produzida com madeira tratada com piretróide.

Os ensaios foram realizados em uma máquina universal de ensaios, modelo EMIC DL, com 
célula de carga de 300 kN, pertencente ao Laboratório de Estruturas, localizado no Departamento de 
Engenharia (DEG) da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Para avaliar as propriedades das vigas de MLC de seringueira, os dados foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA) e ao teste Tukey, ambos com 5 % de significância. Os dados foram pro-
cessados no software Sisvar.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 3 apresenta os valores médios para compressão paralela às fibras das vigas de MLC.

Tabela 3 – Valores médios de compressão paralela às fibras nas condições seca e saturada.

Composições Compressão paralela às fibras (MPa)
MLC-ST 33,77 (3,51) B
MLC-CCB 29,61 (2,27) A
MLC-TOX 34,40 (2,57) B

Nota: Desvio padrão entre parênteses. Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo 
teste Tukey a 5 % de significância.

Observa-se que houve diferenças estatísticas significativas entre as composições estudadas, 

em que as vigas produzidas com madeira tratada com CCB apresentaram os menores valores médios 

para compressão paralela às fibras. O tratamento preservativo com CCB reduziu significativamente a re-

sistência da linha de cola das vigas de MLC. Assim, pode-se aferir que a solução preservante prejudicou 

a penetração do adesivo nas células da madeira, resultando em uma ligação adesiva mais fraca.

Em contrapartida aos resultados observados para o tratamento com CCB, as vigas produzidas 

com tratamento com piretróide não apresentaram redução da resistência a compressão paralela às fibras, 

em que os valores médios foram estatisticamente iguais aos das vigas produzidas com madeira de Hevea 

brasiliensis sem tratamento preservativo.

Os valores observados no presente trabalho estão ligeiramente inferiores aos verificados por 

Segundinho et al. (2018), em que os autores em estudo com vigas de MLC de Eucalyptus sp. produzi-

da com adesivo poliuretano (PUR) verificaram valores médios de resistência a compressão paralela às 

fibras 48,15 MPa.

4. CONCLUSÕES

Com base nos resultados observados, foi possível concluir que o tratamento preservativo com 

CCB reduziu significativamente a resistência a compressão paralela às fibras das vigas de MLC estuda-

das, enquanto o tratamento preservativo com piretróide não ocasionou diferenças estatísticas significati-

vas. Desta forma, a utilização de soluções preservantes como piretróide se mostra uma alternativa viável 

visando maior durabilidade de estruturas em que a madeira de Hevea brasiliensis é a matéria-prima, 

como no caso de MLC.
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Resumo: A madeira laminada colada (MLC) é um produto utilizado no Brasil desde o século XX, pela versatili-
dade e pela resistência a solicitações de projetos. Com o crescimento da utilização de MLC no país, estudos tecno-
lógicos voltados para desenvolvimento de novas técnicas de avaliação tornaram-se essenciais para gerar diferentes 
entendimentos das características do produto e permitir inovação. O objetivo deste trabalho foi avaliar um método 
alternativo (push-out) de resistência ao cisalhamento da linha de cola de estruturais de MLC fabricados com euca-
lipto, em três classes de qualidade, coladas com resorcinol-formaldeído e poliuretano à base de óleo de mamona. 
Os ensaios foram feitos a partir das amostras retiradas dos elementos de MLC, considerando o adesivo aplicado 
e a classe de madeira. Os corpos de prova foram avaliados por meio da resistência ao cisalhamento da linha de 
cola push-out em composições do tipo H e N (não normatizados) e nas condições seca e saturada. Os resultados 
mostraram que os tratamentos adotados (adesivos e classe de madeira) não diferiram significativamente entre si. O 
método push-out N não foi viável para avaliação do cisalhamento da linha de cola e o método push-out H necessita 
de outros estudos para avaliar sua viabilidade.

Palavras-chave: linha de cola, resorcinol, poliuretano, falha na madeira.

PUSH-OUT SHEAR STRENGTH OF THE EUCALYPTUS MLC GLULAM

Abstract: Glued laminated Timber (Glulam) has been a product used in Brazil since the 20th century, due to its 
versatility and resistance to design loads. With the increase in the use of Glulam in the country, technological 
studies aimed at the development of new evaluation techniques have become essential to generate different un-
derstandings of the product characteristics and to enable innovation. The objective of this work was to evaluate an 
alternative method (push-out) of shear strength of the glue line of Glulam structures made of eucalyptus, in three 
quality classes, glued with resorcinol-formaldehyde and castor oil-based polyurethane. The tests were made from 
samples taken from the Glulam elements, considering the applied adhesive and the wood class. The specimens 
were evaluated through the shear strength of the push-out glue line in compositions of type H and N (not standardi-
zed) and in the dry and wet conditions. The results showed that the treatments adopted (adhesives and wood class) 
did not differ significantly from each other. The push-out N method was not feasible for glue line shear evaluation 
and the push-out H method needs further studies to evaluate its feasibility.

Keywords: glue line, resorcinol, polyurethane, wood failure.
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1.INTRODUÇÃO
A madeira laminada colada (MLC) pode ser empregada na construção civil em grandes vãos 

com formatos arquitetônicos que garantam beleza e sofisticação. Os produtos processados mecanica-
mente de madeira, como a MLC, permitem maior aproveitamento do material e emprego de madeira de 
reflorestamento (DONADON et al., 2020; MASCIA et al., 2018).

Entretanto, a produção de MLC sofre influência de fatores como a espécie de madeira empre-
gada e o tipo de adesivo. Algumas espécies apresentam melhor penetração e interação com os adesivos. 
Em geral, madeiras que possuem alta densidade e baixa porosidade são mais difíceis de serem coladas, 
já que estas apresentam paredes celulares mais espessas e consequentemente, lumens de diâmetros me-
nores (BIANCHE et al., 2017). Estas características levam a baixa penetração do adesivo na estrutura 
lenhosa, exigindo uma pressão muito maior para uma colagem eficiente. Em contrapartida, madeiras de 
baixa densidade e porosidade elevada proporcionam maior penetração (FRIHART; HUNT, 2010).

A seleção do adesivo utilizado na fabricação do elemento estrutural de madeira depende das 
condições do ambiente onde este será empregado e de sua exposição (KOMARIAH et al., 2015). A defi-
nição de um adesivo adequado é, portanto, fundamental para garantir a qualidade superior dos produtos 
de madeira (HÄNSEL et al., 2021).

Nesse contexto, torna-se essencial adotar um rigoroso controle de qualidade, de forma a per-
mitir que os elementos envolvidos, madeira e adesivo, possam exercer sua função estrutural adequada-
mente. Sendo assim, é necessário a aplicação de ensaios de caracterização das propriedades físicas e 
mecânicas do produto (KANDLER et al., 2018). Dentre os ensaios, destacam-se aqueles que tratam da 
resistência da linha de cola.

  O ensaio push-out, de avalição de juntas para o concreto, tem sido proposto como forma 
de avaliação do cisalhamento de MLC, por condicionar duas linhas de colas ao cisalhamento em uma 
mesma linha de cola (ALMEIDA et al., 2014; CALIL NETO et al. 2014). Essas metodologias são pro-
missoras e devem ser avaliadas para aplicação em produtos fabricados em madeira.

O objetivo deste trabalho foi avaliar um método alternativo (push-out) de resistência ao cisa-
lhamento da linha de cola de elementos de MLC de eucalipto colado com dois adesivos e por classe de 
qualidade da madeira.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram fabricados 15 elementos de MLC, a partir de um lote de madeira de Eucalyptus uro-

phylla × Eucalyptus grandis, aos 11 anos de idade. As tábuas foram classificadas de acordo com a norma 
D 245 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM, 2019), e seccionadas em 
lamelas com dimensões de 105,0 × 10,5 × 2,5 cm3 para a produção dos elementos estruturais de madeira 
classificada com quatro lamelas. As sobras desse processo, com comprimentos variados, foram utili-
zadas na produção de elementos estruturais com madeira reaproveitada, em que duas lamelas inteiras 
foram dispostas nas extremidades e as duas lamelas internas foram compostas pelas sobras unidas por 
emendas de topo até atingirem o comprimento de 105,0 cm.
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Na fabricação dos elementos estruturais, foram utilizados o adesivo termofixo resorcinol-for-
maldeído (RF) e o adesivo termoplástico poliuretano bicomponente à base de óleo de mamona (PUR). 
Foram atendidas as recomendações dos fabricantes na escolha do extensor e catalizador para a aplicação 
dos adesivos, sendo adicionados 20 % de catalisador ao RF e para o PUR utilizou-se a proporção de 
1:1,2 (sendo 1 parte de pré-polímero e 1,2 partes de poliol). Os adesivos foram aplicados em linha de 
cola simples com gramatura de 300 g.m-2.

Os 15 elementos foram prensados em prensa hidráulica por 48 h, a 1 MPa de pressão, a tem-
peratura ambiente de 20 °C e umidade relativa do ar de 65 %. Após a prensagem, as quatro faces dos 
elementos foram aplainadas e os topos foram seccionados nas dimensões de 100,0 x 10,0 x 10,0 cm3 

(Figura 1).

Figura 1 – Esquema de amostragem dos elementos estruturais de MLC, com destaque em cores 
para as amostras de cisalhamento push-out utilizadas nesse estudo. Medidas em centímetros. 

Assim, após a prensagem, obteve-se os seguintes tratamentos: 5 elementos estruturais de ma-
deira classificada, colados com PUR (T1); 5 elementos estruturais de madeira reaproveitada, colados 
com PUR (T2) e 5 elementos estruturais de madeira classificada, coladas com RF (T3).
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2.1 Cisalhamento da linha de cola push-out 

O ensaio de cisalhamento push-out com amostras nas posições H e N, foi conduzido em má-
quina universal, com os parâmetros de carregamento de acordo com a NBR 7190 (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1997). As amostras foram fabricadas com dimensões si-
milares as descritas na norma D 905 (ASTM 2013a), porém com a presença de duas linhas de cola na 
seção (Figura 1). As amostras do tipo H (Figura 2 – A e B) e N (Figura 2 – C e D) foram propostas em 
duas configurações de carregamento, a fim de testar a viabilidade do ensaio para comparação entre os 
esforços atuantes e o comportamento nas condições seca (Figura 2 – A e C) e saturada (Figura 2 – B e D).

Figura 2 – Configurações dos ensaios de cisalhamento push-out e condições das amostras. A: amos-
tra a 12 % de umidade para push-out H; B: amostra saturada para push-out H; A: amostra a 12 % de 
umidade para push-out N; B: amostra saturada para push-out N.

2.3 Análise dos dados

O experimento foi instalado sob delineamento inteiramente casualizado (DIC), sendo reali-

zada a análise de variância (ANOVA) para avaliação dos efeitos dos tratamentos (adesivo e classe de 

madeira). Identificadas diferenças significativas, aplicou-se o teste de Tukey (p < 0,05) para comparação 

das médias de cisalhamento, Push-out. As pressuposições da ANOVA de normalidade dos resíduos e 

homocedasticidade foram avaliadas pelos testes de Shapiro-Wilk (p < 0,05) e Cochran (p < 0.05), res-

pectivamente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O cisalhamento push-out não diferiu estatisticamente entre os tratamentos (Tabela 1). Com 

exceção das falhas na madeira (FM) para o ensaio de Push-out H na condição saturada, que foram supe-

riores na madeira classificada e colada com resorcinol-formaldeído.
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Tabela 1 – Resistências mecânicas dos elementos de MLC de eucalipto por classe de elementos e 
adesivo (tratamentos).

Ensaios Tratamentos CV (%)
T1 T2 T3

Push-out H Seco (12 %) fv0 (MPa) 8,06 a 5,74 a 7,23 a 37,97
FM (%) 80,4 a 98,00 a 74,20 a 31,75

Sat. fv0 (MPa) 3,66 a 3,37 a 4,53 a 34,20
FM (%) 33,00 b 24,00 b 97,00 a 71,64

Push-out N Seco (12 %) fv0 (MPa) 2,50 a 2,11 a 2,08 a 18,19
FM (%) 77,60 a 76,16 a 92,00 a 30,76

Sat. fv0 (MPa) 1,57 a 1,55 a 1,98 a 36,47
FM (%) 20,00 a 15,00 a 60,60 a 105,64

Notas: Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 
(p > 0,05). (12 %): umidade referência de 12 %; T1: madeira classificada colada com adesivo poliuretano; 
T2: madeira reaproveitada colada com adesivo poliuretano; T3: madeira classificada colada com adesi-
vo resorcinol; CV (%): coeficiente de variação do teste Tukey; fv0: Resistência ao cisalhamento; FM: Falha 
na madeira.

As resistências ao cisalhamento push-out das linhas de cola, observadas para os tratamentos 
avaliados (Tabela 1), estão abaixo da amplitude de 8,29 e 11,64 MPa observada para a madeira de Eu-
calyptus cloeziana de 6 a 8 anos colada com gramatura de 150 g m-2 de PUR e RF, respectivamente 
(SEGUNDINHO et al. 2017); abaixo de 8,10 MPa e acima de 6,73 MPa para madeira de Eucalyptus sp. 
colada com PUR e RF em gramaturas de 250 g m-2, respectivamente (BIANCHE et al. 2017); inferior 
ao 12,68 MPa observado para a madeira de Eucalyptus sp. (7 a 10 anos) colada com gramatura de 300 g 
m-2 de PUR (SEGUNDINHO et al. 2018); e superior à média de 5,73 MPa para madeira de Eucalyptus 
grandis de 18 anos colada com RF em gramatura de 250 g m-2 (ALBINO; MORI, MENDES, 2010).

Em corroboração a literatura de cisalhamento não padronizado, o push-out H desse trabalho 
apresentou valores mais próximos aos da literatura que o push-out N (Tabela 1). Estudos com a amos-
tras de formato semelhante ao push-out H, porém com dimensões diferentes, de madeira de Eucalyptus 
urophylla × Eucalyptus grandis coladas com RF relataram valores de resistência ao cisalhamento de 
7,75 e 6,60 MPa (ALMEIDA et al. 2014) e 3,8 e 2,4 MPa (CALIL NETO et al. 2014) em condição seca 
e saturada, em ordem. 

As resistências ao cisalhamento da MLC nos ensaios de push-out H e N, em condição seca, 
estão abaixo dos valores de cisalhamento tradicional (Tabela 1). Esse fato indicou nos ensaios push-out 
a ocorrência de tensão perpendicular à linha de cola, que atuou de forma mais acentuada do que no en-
saio tradicional. Pois já é constatada a atuação combinada de tensão perpendicular à linha de cola e de 
tensão de cisalhamento no ensaio cisalhamento tradicional, que subestima os resultados (STEIGER et 
al. 2010). Portanto, nos ensaios push-out H e N a combinação das tensões perpendicular a linha de cola 
e de cisalhamento subestimou os resultados ainda mais que no ensaio tradicional.

As composições H e N do ensaio push-out foram idealizadas para isolar somente o carrega-
mento de tensões de cisalhamento sobre as duas áreas de linhas de cola, porém assim como no ensaio 
normatizado ainda existe a dificuldade de avalição e validação pelos indícios de outras tensões atuantes 
gerados no carregamento das amostras à compressão. E por possuírem duas linhas de cola, deveriam 
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referenciar com maior realidade o comportamento destas juntas nos elementos de MLC, quando sub-
metidos a esforços interno de cisalhamento. Deste modo, requerem-se estudos mais aprofundados para 
comprovar ou não suas eficiências na avaliação do cisalhamento de MLC.

Existe uma diferença significativa nas falhas na madeira (FM) para o ensaio de push-out H 
com amostras saturadas, em que as amostras coladas com RF (T3) são avaliadas como mais efetivas 
em condição de saturação que aquelas coladas com PUR (T1 e T2) com apenas 33 e 24 % de FM. As 
FM dos cisalhamentos push-out H e N demonstram uma interação do adesivo PUR com a umidade, 
pois as falhas no adesivo aumentam em saturação. A condição de polimerização do adesivo é afetada 
pelo aumento da umidade, pois a água pode penetrar na interface adesivo-madeira e ocasionar hidrólise 
dos grupos ésteres/éteres nos segmentos moles da estrutura química da ligação (GAMA, FERREIRA, 
BARROS-TIMMONS, 2019; MISHRA & KUMAR SINHA, 2010; FUENSANTA et al. 2018), o que 
degrada a adesão e facilita a ruptura na linha de cola. Para o adesivo RF, essa interação não é tão expres-
siva quanto a do PUR.

4. CONCLUSÕES
O cisalhamento push-out N proposto não é um método viável para avaliação do cisalhamento 

da linha de cola em elementos de MLC. Para o push-out H, novos estudos seriam interessantes para ava-
liar sua viabilidade, com simulação numérica e acompanhamento das tensões atuantes durante o ensaio, 
nas mesmas amostras em condições de laterais livres.
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Resumo: Em decorrência da exposição ao ruído ocupacional durante a jornada diária de trabalho, colaboradores 
de indústrias de papel e celulose podem desenvolver doenças ocupacionais. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
analisar se os níveis de ruído ocupacional aos quais são expostos operadores de máquinas estacionárias em uma 
indústria de papel e celulose estão em consonância com a legislação brasileira. Os níveis de ruído ocupacional 
foram coletados com auxílio de um medidor integrador de uso pessoal, na observância das funções laborais de dois 
operadores durante a jornada diária de oito horas, nos postos de trabalho para o preparo da massa de celulose e para 
a formação do papel. Os procedimentos de coleta foram pautados na International Organization for Standardiza-
tion – ISO 9612. Como critério de análise, ponderou-se o nível de ação conforme a Norma Regulamentadora N. 9, 
além do limite de exposição em consonância à Norma Regulamentadora N. 15. No posto de trabalho do preparo da 
massa de celulose, a dose diária de ruído projetada para oito horas foi de 150,42 % e o nível médio de exposição 
diária ao ruído ocupacional de 88,13 dB(A), com máxima exposição diária permissível de 5 horas e 11 minutos, 
porém, com a utilização de protetores auditivos resultou-se em um nível de proteção de 68,13 dB(A). Quanto ao 
posto de trabalho para a formação do papel, a dose diária de ruído ocupacional para oito horas foi de 215,15 %, o 
nível médio de exposição diária ao ruído ocupacional 90,71 dB(A) e a máxima exposição diária permissível foi de 
3 horas e 37 minutos, contudo, com utilização de protetores auditivos o nível de proteção foi para 70,71 dB(A). 
Os resultados evidenciaram que os níveis de ruído ocupacional aos quais são expostos operadores de máquinas 
estacionárias em uma indústria de papel e celulose não estão em consonância com a legislação brasileira vigente.
Palavras-chave: Ergonomia; Perda auditiva; Saúde do trabalhador; Agente físico; Higiene ocupacional.

OCCUPATIONAL NOISE: EXPOSURE OF OPERATORS IN A PAPER AND 
CELLULOSE INDUSTRY

Abstract: As a result of exposure to occupational noise during the daily workday, employees of pulp and paper 
industries can develop occupational diseases. Thus, the objective was to analyze whether the occupational noise 
levels to which stationary machine operators are exposed in a pulp and paper industry are in line with Brazilian leg-
islation. Occupational noise levels were collected with the aid of an integrative meter for personal use, observing 
the labor functions of two operators during the eight-hour daily shift, at the workstations for the preparation of the 
pulp mass and for the formation of paper. The collection procedures were based on the International Organization 
for Standardization – ISO 9612. As an analysis criterion, the level of action was considered in accordance with 
Regulatory Standard N. 9, in addition to the exposure limit in accordance with Regulatory Standard N. 15. At the 
pulp mass preparation workstation, the projected daily noise dose for eight hours was 150.42 % and the average 
level of daily exposure to occupational noise was 88.13 dB(A), with maximum permissible daily exposure of 5 
hours and 11 minutes, however, with the use of hearing protectors resulted in a protection level of 68.13 dB(A). 
As for the workplace for paper formation, the daily dose of occupational noise for eight hours was 215.15 %, the 
average level of daily exposure to occupational noise was 90.71 dB(A) and the maximum permissible daily expo-
sure was of 3 hours and 37 minutes, however, with the use of hearing protectors, the level of protection was 70.71 
dB(A). The results showed that the levels of occupational noise to which stationary machine operators are exposed 
in a pulp and paper industry are not in line with current Brazilian legislation.
Keywords: Ergonomics; Hearing loss; Worker’s health; Physical agent; Occupational hygiene.
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1. INTRODUÇÃO
As indústrias brasileiras de papel e celulose vêm apresentando um crescimento expressivo em 

sua produção, principalmente nas últimas décadas, devido ao aumento pela demanda da celulose produ-
zida e exportada (PEREIRA et al., 2021). Isto posto, foi registrado no País entre os anos de 2005 e 2019, 
um aumento nas exportações de celulose em torno de 180 % (GIL; MOREIRA; FILHO, 2020). Logo, 
essa ampliação da produção de celulose acarretou em altos índices de acidentes e doenças ocupacionais, 
destacando-se o ruído ocupacional (IANTAS; MICHALOSKI, 2017).

Ademais, os níveis de ruído ocupacional podem ser gerados nos diversos processos industriais, 
em virtude do funcionamento de máquinas estacionárias (MEIRA, SANTANA; FERRITE, 2015). Dian-
te disso, o ruído ocupacional é considerado um agente físico causador de efeitos indesejáveis, no qual a 
alta exposição pode acarretar danos irreversíveis à saúde auditiva dos trabalhadores (BISTAFA, 2011). 

De acordo com Oliveira et al. (2015a), a exposição ao ruído ocupacional pode desencadear a 
Perda Auditiva Induzida pelo Ruído Ocupacional (PAIRO), além disso, pode provocar zumbido, cefa-
leia, tontura, distúrbios gástricos e a perturbação do sono, do humor e da comunicação. Todavia, todos 
os problemas atribuídos à exposição contínua ao ruído ocupacional dependerão da frequência, intensi-
dade, duração e dos níveis de ruído (OLIVA et al., 2011).

No Brasil existem normas que estabelecem a obrigatoriedade do cumprimento e monitoramen-
to dos níveis de ruído ocupacional no ambiente laboral e as condições de proteção auditivas fornecidas 
aos trabalhadores (CAVALCANTE; FERRITE; MEIRA, 2013). Visto que, as máquinas utilizadas em 
indústrias produzem eminentes níveis de ruído, concedendo o terceiro lugar no ranking dos riscos ocu-
pacionais classificados pela Organização Mundial da Saúde (ASSUNÇÃO; ABREU; SOUZA, 2019). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi analisar se os níveis de ruído ocupacional, aos 
quais são expostos operadores de máquinas estacionárias em uma indústria de papel e celulose, estão em 
consonância com a legislação brasileira.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da área de estudo

O estudo foi desenvolvido em uma indústria de papel e celulose, localizada no Brasil. Foram 
ponderados dois operadores de máquinas estacionárias, assim sendo, postos de trabalho demandados 
para o preparo da massa de celulose e para a formação do papel. 

Os níveis de ruído ocupacional foram coletados na observância das funções laborais de dois 
operadores, portanto, com medições durante a jornada diária de oito horas.

As medições do nível de ruído ocupacional foram coletadas com um medidor integrador de 
uso pessoal da marca Instrutherm, modelo DOS-600, acoplado nas vestimentas dos operadores confor-
me proposto pela International Organization for Standardization – ISO 9612 (2009).

Deste modo, pautado nas recomendações da norma ANSI S1.25 (AMERICAN STANDARDS 
INSTITUTE, 1991) foi adotada as especificações para a configuração do dosímetro. Os níveis de pres-
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são sonora foram coletados em decibéis (dB), a cada 60 segundos com resposta lenta (slow) e curva de 
ponderação “A”, indicação da ocorrência de níveis de ruído ocupacional superior a 115 dB(A) na faixa 
de medição compreendida de 70 a 140 dB(A), limiar de integração de 80 dB(A) e incremento de dupli-
cação da dose foi 5.

Visando à regulamentação de padrões e limites da emissão de ruído ocupacional, a Norma 
Regulamentadora N. 15 expõe termos de tolerância no ambiente de trabalho classificando o ruído ocu-
pacional em função da variação de tempo, podendo ser contínuo, intermitente e de impacto (DIAS; 
XAVIER; DODE, 2016). Portanto, como critérios de análise ponderou-se o nível de ação de 80 dB(A), 
conforme a Norma Regulamentadora N. 9 (NR-9) apontada por Brasil (1978) e o limite de exposição de 
85 dB(A), em consonância à Norma Regulamentadora N. 15 (NR-15) proposta por Brasil (1978), a qual 
corresponde a dose de ruído ocupacional de 100 % para uma jornada diária de oito horas de trabalho.

O nível de pressão sonora determina a intensidade do som, sendo estimado por meio do loga-
ritmo da relação entre a variação da pressão provocada pela vibração e a pressão que atinge o limiar de 
audibilidade (Eq. 1) conforme proposto por Saliba e Corrêa (2015).

𝑅𝑅𝑃𝑃𝑀𝑀 =  20 𝑥𝑥  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑃𝑃
𝑃𝑃0
� 

(1)

Em que:

NPS é o nível de pressão sonora (dB);

P é a pressão sonora instantânea em pascal ();

P0 é a pressão sonora de referência, igual a 20×10-6 Pa, em 1000Hz.

Isto posto, o cálculo da dose de ruído permite aferir o efeito aditivo do nível de exposição do 
operador ao longo da sua jornada diária, consonante a Eq. 2, descrita de acordo com Simões e Batistela 
(2018).

𝐶𝐶 =  �
𝐶𝐶𝑃𝑃

𝑀𝑀𝐷𝐷𝐶𝐶𝑃𝑃

𝑎𝑎

𝑃𝑃=1

 
(2)

Em que:

D é a dose de ruído ocupacional;

Ci é o tempo real diário de exposição a um nível de ruído específico;

MEDP é a máxima exposição diária permissível.
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Após a obtenção do valor da dose de ruído, obteve-se o nível médio de exposição diária ao 
ruído ocupacional , na qual equivale à média energética do nível de ruído ocupacional ponderado em um 
intervalo de tempo, conforme adaptado por Camargo, Munis e Simões (2021) exposta na Eq. 3.

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙  =  16,61 𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
 𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝑇𝑇𝐶𝐶

100 𝑥𝑥 𝑇𝑇𝑀𝑀�+  𝑅𝑅𝐶𝐶 
(3)

Em que:

TC é o período de nível baseado nos critérios de avaliação (8 horas);

TM é o tempo de medição;

LC é o nível básico do critério igual a 85 dB(A).

A máxima exposição diária permissível ao ruído ocupacional foi estimada de acordo com os 
padrões adaptados da National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH (1998), ponderan-
do a Norma Regulamentadora N. 15 (BRASIL, 1978) e o nível de ação da Norma Regulamentadora N. 
9 (BRASIL, 1978) descrito na Eq. 4.

𝑀𝑀𝐷𝐷𝐶𝐶𝑃𝑃 =  
8

2 � 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙 −  80� / 5
 

(4)

Ademais, o nível de proteção pode ser estimado de acordo com o ruído ocupacional capturado 
com o uso de dispositivos auditivos (Eq. 5) em consonância a metodologia de Dimou (2014).

𝑅𝑅𝑃𝑃 =  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙  −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑓𝑓 (5)

Em que:

NP é o nível de proteção aos ruídos que atingem o ouvido do trabalhador em dB(A);

NRRsf é o nível de redução do ruído por meio da colocação de ouvintes.

2.2. Análise estatística

Os níveis de pressão sonora foram analisados com software R, version 3.5.2 (R development 
core team 2021) a um nível de significância de 5 %. As análises incluíram a verificação da normalidade 
dos dados usando o teste de Lilliefors (LILLIEFORS, 1969) e a homogeneidade das variâncias foram 
verificadas por meio do teste de Bartlett (BARTLETT, 1937). Deste modo, aplicou-se o teste não pa-
ramétrico de Friedman (FRIEDMAN, 1937) de dupla classificação por postos.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar a operação de preparo da massa de celulose, o operador foi exposto a uma dose 

diária de ruído ocupacional de 150,42 %, superior ao recomendado para uma jornada diária de oito horas 
de trabalho. Por conseguinte, o nível médio de exposição diária ao ruído ocupacional foi de 88,13 dB(A) 
com máxima exposição diária permissível de 5 horas e 11 minutos. Contudo, ao considerar o uso de 
protetores auditivos alcançou-se o nível de proteção de 68,13 dB(A). 

Conforme Fiedler e Souza (2007), os colaboradores de indústrias estão sujeitos a diversas 
situações de exposição no ambiente de trabalho, como o risco causado pelos elevados níveis de ruído 
ocupacional. Na produção de papel e celulose, o preparo de massa é um dos processos que mais corro-
bora como gerador de ruído ocupacional na seção das máquinas, conforme descrito por Alexandre et al. 
(2009).

Quanto ao posto de trabalho para a formação do papel, a dose diária de ruído ocupacional foi 
de 215,15 %, o nível médio de exposição diária ao ruído ocupacional foi de 90,71 dB(A), com máxima 
exposição diária permissível de 3 horas e 37 minutos. Todavia, o uso de proteção auditiva denotou em 
um nível de proteção de 70,71 dB(A). Destarte, ao considerar a jornada diária de trabalho de oito horas, 
os níveis de ruído ocupacional foram superiores ao limite de exposição estabelecido na NR-15, o qual, 
segundo Kroemer e Grandjean (2005), está próximo ao limiar prejudicial. 

Em consonância, observou-se que os níveis de pressão sonora emitidos no posto de trabalho 
para o preparo da massa de celulose e para a formação do papel, diferiram estatisticamente. A partir das 
análises, foi possível verificar que os valores encontrados no estudo superaram os limites estabelecidos 
pela NR-15 e NR-9 em ambos os postos de trabalho, agravado pela ausência da utilização de protetores 
auriculares (FIGURA 1). Corroborado por Arezes et al. (2013), os quais constataram que a geração de 
limiares de ruído decorrentes de maquinários industriais é prejudicial à saúde dos operadores.

Logo, visando à manutenção da saúde e segurança dos operadores, Oliveira et al. (2015b) 
salientam a importância do monitoramento da exposição ao ruído ocupacional intenso, uma vez que 
implica no comprometimento da saúde auditiva dos operadores, aumento de estresse, desenvolvimento 
da PAIRO, além de qualidade de vida.

Figura 1 – Comparação de medianas para os níveis de pressão sonora (NPS) emitidos nas duas ope-
rações analisadas. 



460 CAPÍTULO 61 | RUÍDO OCUPACIONAL - EXPOSIÇÃO DE OPERADORES EM UMA INDÚSTRIA DE PAPEL E 
CELULOSE | P3C61

PARTE III - PRODUTOS FLORESTAIS
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

4. CONCLUSÃO
Os resultados evidenciam que os níveis de ruído ocupacional aos quais são expostos opera-

dores de máquinas estacionárias em uma indústria de papel e celulose não estão em consonância com a 
legislação brasileira vigente para fins trabalhistas.

Torna-se imperativo o uso de equipamentos de proteção auricular individual para preservar a 
audição dos operadores diante dos níveis de ruídos ocupacionais estarem acima dos limites estabeleci-
dos para a jornada diária de oito horas. 

Devem-se adotar equipamentos de proteção coletiva que visam à diminuição dos níveis de 
ruído ocupacional emitidos pelas máquinas utilizadas para o preparo da massa de celulose e para a for-
mação do papel. 
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Resumo: Informações relacionadas à umidade da madeira e aos métodos de secagem adequados das mesmas, são 
de grande importância para as indústrias florestais, principalmente quando relacionado à busca de biomassa para 
fins energéticos e economia dos processos. Deste modo, o objetivo do presente estudo foi obter informações a res-
peito do processo de secagem natural ao ar livre de madeiras de Eucalyptus sp. em Nova Esperança, MG, Brasil, 
através da curva de secagem obtida pela perda de umidade da madeira em função do tempo exposto ar livre. Foram 
utilizadas três árvores de Eucalyptus sp., provenientes de um plantio homogêneo de 11 anos e 7 meses de idade de 
uma empresa privada. Obteve-se das árvores, toras de 2,0 m de comprimento, que foram separadas em duas pilhas 
de formato piramidal, cada uma com 13 toras, montadas ao ar livre sobre suporte e na direção dos ventos predomi-
nantes. De cada extremidade das toras, retirou-se um disco de 3,0 cm de espessura, dividido perpendicularmente 
em cunhas, para determinar a umidade e a densidade básica da madeira. As toras foram pesadas em balança mecâ-
nica, e através dos valores de umidade inicial e massa inicial das toras, foi calculada a massa seca. Para obtenção 
da curva de secagem, as toras foram pesadas regularmente por 64 dias, seguindo um padrão. Por fim, com os dados 
de massa úmida das toras e massa seca estimada, foi possível calcular a umidade de cada tora ao longo dos dias. 
Observou-se que a madeira possui uma maior perda durante as primeiras semanas e ocorrendo uma diminuição na 
perda de umidade nas outras semanas. Além disso, foi verificado que a maior perda de umidade ocorreu com as 
madeiras que possuíam menores diâmetros.

Palavras-chave: Umidade da madeira; Densidade básica; Curva de secagem.

AIR DRYING OF EUCALYPTUS SP. LOGS IN MONTES CLAROS, MG, BRASIL

Abstract: Information related to wood moisture and its proper drying methods are of great importance for forest 
industries, especially when related to the search for biomass for energy purposes and process economy. Thus, the 
aim of this study was to obtain information about the natural outdoor drying process of Eucalyptus sp. in Nova Es-
perança, MG, Brazil, through the drying curve obtained by the loss of wood moisture as a function of time exposed 
to the open air. Three Eucalyptus sp. trees, from a homogeneous 11-year and 7-month-old plantation of a private 
company, were used. Logs of 2.0 m in length were obtained from the trees, which were separated into two piles 
of pyramid shape, each with 13 logs, mounted outdoors on a support and in the direction of the prevailing winds. 
From each end of the logs, a 3.0 cm-thick disc was removed, divided perpendicularly into wedges, to determine 
the moisture and basic density of the wood. The logs were weighed on a mechanical scale, and through the values   
of initial moisture and initial weight of the logs, the dry mass was calculated. To obtain the drying curve, the logs 
were weighed regularly for 64 days, following a pattern. Finally, with the log wet mass and estimated dry mass 
data, it was possible to calculate the moisture of each log over the days. It was observed that wood has a greater 
loss during the first weeks and that there is a decrease in moisture loss in the other weeks. In addition, it was found 
that the greatest loss of moisture occurred with woods that had smaller diameter.

Keywords: Wood moisture; Basic density; Drying curve.
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1. INTRODUÇÃO
As indústrias têm buscado cada vez mais alternativas de fontes de energia renováveis, para 

substituir àquelas de combustíveis fósseis que acarretam consequências negativas para o meio ambiente. 
A biomassa florestal é em destaque para tal fim, em que, no Brasil a lenha e o carvão vegetal representam 
8,8 % desta oferta interna de energia, que são utilizados como fonte nos setores industrial, comercial, 
residencial e agropecuário (BEN, 2020).

Uma vez que qualquer material lenhoso recém-abatido apresenta consideráveis quantidades 
de água, a madeira destinada para fins energéticos deve passar pelo processo de secagem, pois, o alto 
teor de umidade da madeira tende a diminuir o poder calorífico e o rendimento gravimétrico do material, 
além de aumentar a friabilidade do carvão vegetal, dificultando assim o seu uso para energia (BRAND 
et al., 2010; REZENDE et al., 2010a; BRAND et al., 2011).

A secagem da madeira ao ar livre, que constitui em expor a madeira à ação dos fatores climá-
ticos de uma determinada área, com intuito de retirar a maior quantidade de água possível através dos 
fatores abióticos, é o método mais utilizado para fins energéticos, pois possui baixo valor econômico 
(PONCE e WATAI, 1985; REZENDE et al., 2010a; REZENDO et al. 2010b). Em função das condições 
climáticas favoráveis do Brasil, esse método tem sido muito usado como pré-secagem ou secagem defi-
nitiva da madeira, conforme o uso final do material.

Durante a secagem da madeira, o primeiro tipo de água a ser liberado para a atmosfera é a 
água livre, causando perda de massa do material. Como a água livre possui mais facilidade para sair, 
o método de secagem ao ar livre possui mais eficácia na perda de água durante as primeiras semanas. 
Após a madeira perder toda sua água livre, ocorre o fenômeno chamado ponto de saturação das fibras 
(PSF), que varia em média de 28 % a 30 % de umidade. O PSF é atingindo quando a parede celular está 
inteiramente saturada de água, porém não possui mais água livre nos lumes das células (SKAAR, 1988).

A eficiência e velocidade da secagem da madeira ao ar livre dependem de temperatura mais 
elevadas, umidade relativa do ar mais baixa e da circulação do vento nas diferentes posições da pilha de 
madeira (BAUER, 1985). Além desses fatores ambientais, o processo de secagem também é influencia-
do por fatores inerentes à madeira, como componentes anatômicos, massa específica, permeabilidade, 
espécie, dimensões das peças e presença de casca (KLITZKE, 2003). Contudo, o método de secagem 
ao ar livre demanda muito tempo em relação à secagem artificial. Por isso, faz-se necessário estudar o 
processo de secagem da madeira quanto à perda de umidade ao longo de um período para determinado 
local.

Neste contexto, o presente estudo teve como finalidade obter informações para aprimorar o 
processo de secagem natural da madeira de Eucalyptus sp. para a região de Nova Esperança, MG, Brasil, 
tendo como objetivo principal determinar a perda de umidade da madeira em função do tempo exposto 
ao ar livre através da curva de secagem.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A madeira utilizada neste trabalho, foi proveniente de um plantio de Eucalyptus sp., com 11 

anos e 7 meses de idade, com espaçamento 3,0 x 2,80 m, pertencente à Empresa Nova Esperança, no 
distrito de Nova Esperança, MG, Brasil. De acordo com a classificação de Köppen e Geiger, o clima da 
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região é definido como Aw, com temperatura média anual de 23,2 °C e precipitação média anual de 967 
mm (CLIMATE-DATA.ORG, 2021).

O experimento foi realizado no pátio da empresa Nova Esperança, utilizando-se no estudo três 
árvores, que foram seccionadas em toras de 2,0 m de comprimento, identificadas e separadas em duas 
pilhas. Em cada extremidade das toras, foi cortado um disco com 3,0 cm de espessura, sendo divididos 
perpendicularmente em quatro cunhas. Duas cunhas opostas foram utilizadas para determinar a umida-
de, e as outras duas para determinar a densidade básica da madeira. Além disso, foi aferido o diâmetro 
de cada tora com o auxílio de uma fita métrica.

A determinação da umidade e da densidade básica da madeira foi realizada de acordo com a 
norma NBR 11941/2003, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2003). Ainda, a umi-
dade inicial foi definida de acordo com a umidade média de dois discos de uma mesma tora, de acordo 
com a metodologia do Rasmussen (1961).

As toras foram pesadas individualmente, em uma balança mecânica de capacidade de 150 
kg e precisão de 0,2 kg (Figura 1). Através dos valores de umidade inicial e massa inicial das toras, foi 
calculado a massa seca pela Eq. 1.

𝑀𝑀𝑠𝑠 =
𝑀𝑀𝑀𝑀

1 + 𝑇𝑇
100

 
(1)

Em que:

Ms = massa seca ou final estimada para cada tora (kg);

Mu = massa úmida de cada tora obtida pela pesagem (kg); 

U = umidade inicial da tora (%).

Figura 1 – Pesagem das toras de madeira de Eucalyptus sp. em balança mecânica.

As duas pilhas de madeira foram montadas ao ar livre, sendo cada pilha composta com 13 
toras, dispostas em formato piramidal. As toras foram empilhadas sobre duas travessas de suporte de 
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1,85 cm de espessura orientadas perpendicularmente à direção dos ventos predominantes. As toras de 
maiores diâmetros foram colocadas na parte inferior da pilha, e as de menores diâmetros na parte supe-
rior (Figura 2).

Figura 2 – Pilhas de toras de madeira de Eucalyptus sp. para secagem ao ar livre.

O processo de secagem se iniciou em março de 2021 e todas as toras foram pesadas durante 
64 dias. Seguiu-se a cronologia de que, nas duas primeiras semanas de secagem a pesagem foi diária, na 
terceira semana ocorreu de dois em dois dias, por fim, da quarta a sexta semana, as toras foram pesadas 
no intervalo de uma semana, conforme metodologia de Rezende et al. (2010a).

Com os dados de massa úmida das toras e massa seca estimada, foi possível calcular a umida-
de de cada tora ao longo do tempo e assim, construir a curva de secagem ao ar livre. As umidades médias 
foram obtidas pela média aritmética das umidades de toras de madeira.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os resultados obtidos, a densidade básica da madeira está condizente com 

aqueles descritos na literatura para densidade básica de Eucalyptus sp., sendo entre 0,365 e 0,544 g cm-3 
(DE SOUZA et al., 2017), (Tabela 1).

Tabela 1 – Valores médios de umidade inicial, densidade básica e diâmetro das toras de Eucalyptus 
sp.

Variáveis Árvores Média Desvio padrão
1 2 3

Densidade básica (g cm-3) 0,483 0,483 0,484 0,483 2,51
Umidade inicial (%) 106,0 103,27 109,0 106

Diâmetro médio (cm) 12,72 14,30 12,90 12,9
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Uma vez que a densidade básica é um parâmetro importante para determinar a finalidade da 
madeira, os resultados indicam que este material possui massa específica adequada para fins energéticos. 
Zanuncio et al., (2014), também encontraram valores de 0,486 a 0,706 g/cm³ para o gênero de Eucalyp-
tus.

Em relação ao teor de umidade, a madeira foi empilhada com um teor médio de umidade ini-
cial de 106,12 %. Na primeira semana, a perda de massa foi de 21 %. Na segunda semana, ocorreu uma 
perda de mais 9,14 %, e nas outras ocorreram uma queda de mais 34,5 %. Assim, no total, a umidade da 
madeira foi reduzida em 64,64 %, apresentando uma redução percentual próxima a descrita por Ponce 
e Watai (1985).  

A maior redução de umidade ocorreu para as toras que possuem menores diâmetros, que estão 
localizadas na região superior da pilha. Resultados como estes foram encontrados por Rezende et al., 
(2010a) e por Vital, Della Lucia e Valente (1985). As toras que possuíam os menores diâmetros ao final 
de 64 dias, possuíam teores de umidade entre 7 % e 27 %. Já as toras de maior diâmetro apresentaram 
um teor de umidade entre 38 % e 56 %. Toras com menores diâmetros teve maior perda de umidade, 
pois possuem menor o caminho da água a ser percorrido até a superfície da madeira, o que ocasiona uma 
menor umidade em relação às toras de maior diâmetro (CANDIDO et al., 2015).

Ao analisar a curva de secagem ao ar livre (Figura 3), foi possível verificar que a maior perda 
da umidade ocorreu nas primeiras semanas de secagem, com uma diminuição gradativa nas taxas de 
secagem com o passar dos dias.

Figura 3 – Curva de secagem ao ar livre de toras de Eucalyptus sp, durante 64 dias.
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Assim como exposto no trabalho de Rezende et al., (2010a), foi verificado que as maiores 

perdas de umidade ocorrem nas primeiras semanas. Isso porque, nos primeiros dias de secagem há 

maior perda de água livre, que é a água da madeira que sai com mais facilidade, proporcionando assim 

a diminuição no peso do material. Resultados semelhantes também foram descritos por Ferreira et al., 

(1983), que trabalharam com estocagem de toras de Eucalyptus em pátios industriais.

4. CONCLUSÃO

A maior redução de umidade aconteceu nos primeiros dias de secagem. As toras que apresen-

taram menores diâmetros e que estavam localizadas na parte superior da pilha apresentaram maiores 

perdas de umidade. Já as que tinham maiores diâmetros possuíram menores perdas de umidade.

É de extrema relevância o estudo das características de permeabilidade da madeira, com o in-

tuito que o ensaio de secagem seja interpretado de forma correta, possibilitando uma base de dados para 

auxiliar no processo de secagem das indústrias.
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Resumo: Tanino vegetal é um polifenol produzido através do metabolismo secundário onde sua principal fun-

ção é como um agente de proteção das plantas. São encontrados em diferentes espécies e partes de vegetais. Seu 

principal uso é no curtimento de couros, mas também pode ser usado na indústria farmacológica, alimentícia, na 

produção de adesivos e demais aplicações. Para o uso de qualquer substância, é necessário o conhecimento do 

material e de suas implicações, diante disso é importante avaliar a solubilidade de um extrato de tanino comercial 

em diferentes solventes, orgânicos: álcool, etanol tolueno e acetona e inorgânicos: água fria, água quente e NaOH. 

Os solventes que apresentaram maior solubilidade foram os inorgânicos, entre os orgânicos a acetona apresentou 

menor solubilidade (4,16 %), e todos diferiram estatisticamente entre si. Dessa forma, o tanino apresentou alta 

solubilidade nos tratamentos com solventes inorgânicos, sendo o mais vantajoso a água fria, pois não é considerada 

tóxica como os solventes orgânicos e não há necessidade de adição de calor para aumentar a solubilização.

Palavras-chave: Química-verde; Solubilização; Produto natural.

SOLUBILITY OF TANNIN IN DIFFERENT SOLVENTS

Abstract: Tannin is a polyphenol produced through secondary metabolism where its main function is as a plant 

protection agent. They are found in different species and plant parts. Its main use is in leather tanning, but it can 

also be used in the pharmacological industry, food industry, adhesive production, and other applications. For the 

use of any substance, it is necessary to know the material and its implications, thus it is important to evaluate the 

solubility of a commercial tannin extract in different solvents, organic: alcohol, toluene ethanol and acetone, and 

inorganic: cold water, hot water and NaOH. The solvents that presented higher solubility were the inorganic ones, 

among the organic ones acetone presented lower solubility (4.16 %), and all of them differed statistically among 

themselves. Thus, the tannin showed high solubility in treatments with inorganic solvents, the most advantageous 

being cold water, because it is not considered toxic as organic solvents and there is no need to add heat to increase 

solubilization.

Keywords: Green Chemistry; Solubilization; Natural product.
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1. INTRODUÇÃO
Os taninos são compostos secundários metabólitos polifenólicos das plantas e são encontrados 

em casca, caules, sementes, raízes, flores e folhas (BARBEHENN e CONSTABEL, 2011; TOMAK e 
GONULTAS, 2018; GIOVANDO et al., 2019). Há uma diversidade de espécies ricas em taninos, com 
considerada importância industrial, como a Acacia mearnsii, Schinopsis balansae, Quercus spp., Cas-
tanea sativa etc. (PIZZI, 2008).

São encontrados entre 5 e 10 % do tecido vascular seco (BARBEHENN; CONSTABEL, 
2011), e agem como mecanismo de defesa, protegendo as árvores de fungos, patógenos, insetos e ani-
mais herbívoros (KHANBABAEE e VAN REE, 2001; SHARMA, 2019).

A respeito da sua natureza química, os taninos podem ser classificados em dois grupos princi-
pais: hidrolisáveis e condensáveis. De acordo com o seu ácido formador, os hidrolisáveis se dividem em 
dois grupos: ácido gálico que dá origem aos galotaninos e ácido elágico aos elagitaninos.  Apresentam 
no centro de sua molécula um carboidrato, geralmente D-Glucose. Diferente dos taninos condensá-
veis, que são polímeros formados por flavonoides, e que não apresentam no centro de sua molécula 
um carboidrato (KHANBABAEE; VAN REE, 2001; ARBENZ e AVÉROUZ, 2015; WASTOWSKI, 
2018; SHARMA, 2019). Os taninos condensáveis são capazes de se complexar com diferentes materiais 
(POLTER, 1992).

Os taninos hidrolisáveis apresentam fontes limitadas na natureza quando comparados aos ta-
ninos condensados (HILLIS, 1985). Os taninos condensáveis são os mais encontrados em plantas de 
lenho, e são os que apresentam as características marcantes desses compostos, isso implica e indica a 
predominância dos taninos condensados no mercado (PIZZI, 2008; FILGUEIRA et al., 2017; WAS-
TOWSKI, 2018). 

A principal aplicação dos taninos é na indústria de curtimento de couro (PIZZI, 2008; KEM-
PPAINEN et al., 2014), porém sua natureza fenólica apresenta potenciais aplicações, como adesivos 
para indústria da madeira (PIZZI, 2006), apresentando funções fungicidas e biocidas, espumas isolantes 
(TONDI et al., 2009), indústria mineral, indústria de produção de vinho, nutrição animal (PIZZI, 2006), 
estação de tratamento de água (COMBS, 2016), proteção de metais da corrosão (LUO et al., 2019), fil-
mes nanoestruturados (MISSIO et al., 2020) e propriedades antichamas (CELZARD et al., 2011). 

Solubilidade é a composição analítica de uma solução saturada expressa como uma propor-
ção de um soluto em um solvente (IUPAC, 1997). A solubilidade é de fundamental importância e é 
comumente usada para descrever a substância, para indicar a sua polaridade, para ajudar a distingui-la 
de outras substâncias e como um guia para aplicações dessa substância (YALKOWSKY, 1999; WAS-
TOWSKI, 2018).

A qualidade do tanino, assim como de outros extrativos, dependem do tipo de técnica e do 
tipo de solvente a serem usados, em indústrias geralmente é utilizado água quente junto com sais para 
melhorar a eficiência de extração (WASTOWSKI, 2018). 

Essas potencialidades de aplicações associado ao conceito de química verde tornam o tanino 
objeto de pesquisa. Diante disto este trabalho se propõe avaliar a solubilidade de tanino comercial em 
diferentes solventes.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O material utilizado neste trabalho foi o tanino comercial, proveniente da casca da espécie 

Acacia mearnsii de Wild e foi doado pela empresa TANAC S/A, localizada em Montenegro-RS, Brasil, 
a solução tânica estava com 22,36 % de umidade. Os experimentos foram realizados no Laboratório de 
Tecnologia da Madeira da faculdade de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso. 
Para o estudo de solubilidade do tanino foram utilizados solventes orgânicos (álcool, etanol tolueno e 
acetona) e solventes inorgânicos (água quente, água fria e NaOH a 1 %).

A solubilidade do tanino em solventes orgânicos foi feita a partir do método de extração de 
Soxhlet, que é um processo que permite a transferência de massas que estão em fase sólida, para fase 
líquida (WASTOWSKI, 2018).

Foram utilizados 2 g de tanino seco, que foram envelopados em papel filtro 2 vezes e aloca-
dos no tubo extrator. Para cada tratamento foram utilizados 200 mL de solvente. Após a montagem e 
início do funcionamento aparelho, o teste de solubilidade se deu por 8 horas a partir do 1º ciclo. O balão 
volumétrico foi seco em estufa de ventilação forçada por 24 horas a 105 ºC. O balão foi colocado em 
dessecador até o seu resfriamento e posteriormente foi obtido o seu peso em balança analítica. Com os 
dados foi calculado o teor de substâncias para cada solvente.

Para o experimento em água quente foi homogeneizado 1 g de tanino seco em um béquer com 
100 mL de água destilada. O béquer foi vedado com papel alumínio e alocado em banho maria a 100 
ºC, sendo agitado a cada 20 minutos por 3 horas. Ao término das 3 horas a solução foi filtrada em uma 
bomba de vácuo com cadinho filtrante e utilizados 100 mL de água destilada quente para a lavagem do 
béquer, a fim de se garantir que todo o material tenha sido filtrado. O cadinho foi seco estufa a 105 ºC 
por 24 horas. Em seguida o cadinho foi transferido para um dessecador até atingir temperatura ambiente 
e posteriormente pesado em balança analítica e anotados e calculados os teores de extrativos.

Já para a solubilidade em água fria foi homogeneizado 2 g de tanino seco em um béquer com 
300 mL de água destilada, o qual foi vedado com papel alumínio e armazenado em temperatura ambien-
te por 48 horas, sendo agitado frequentemente. Após as 48 horas, o cadinho foi filtrado em bomba de 
vácuo. A lavagem, filtragem, secagem para os cálculos de solubilidade se deu conforme o procedido na 
solubilidade em água quente.

Para a solubilidade em NaOH a 1 % foram homogeneizados 2 g de tanino seco em um béquer 
com 100 mL de NaOH. O béquer foi vedado com papel alumínio e alocado em banho-maria a 100 ºC 
onde ficou por 1 hora, sendo agitado nos 10, 15 e 25 minutos após o início.  Ao término de 1 hora, a 
solução foi filtrada em uma bomba de vácuo com cadinho filtrante e utilizados 50 mL de água destilada 
quente para a lavagem do béquer, 50 mL de ácido acético a 10 % para neutralização do NaOH e mais 50 
mL de água quente, a fim de se garantir que todo o material tenha sido filtrado. O cadinho foi seco estufa 
a 105 ºC por 24 horas. Após 24 horas, o cadinho foi transferido para dessecador até atingir temperatura 
ambiente e posteriormente pesado em balança analítica e anotados e calculados os teores de extrativos.

Os cálculos da solubilidade nos diferentes solventes foram realizados de acordo com as nor-
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mas TAPPI (2007). 

A homoscedasticidade dos dados foi analisada pelo teste Bartlett a 5 % de probabilidade e a 
normalidade dos resíduos pelo teste Shapiro-Wilk a 5 % de probabilidade. Para a análise estatística dos 
dados, as variâncias foram comparadas através do teste F e as médias pelo teste Tukey a 5 % de proba-
bilidade, os testes foram realizados no Software de ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para 
R. Versão: 1.4.1717 (R STUDIO).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os dados médios (Tabela 1) é possível verificar uma expressiva diferença na so-

lubilidade do tanino entre os solventes orgânicos e inorgânicos.  Todas as médias de solubilidade em 
solventes orgânicos diferiram estatisticamente entre si, sendo o álcool o que apresentou a maior média 
e acetona o menor. Situação diferente da encontrada nas solubilidades em solventes inorgânicos, onde 
as médias não diferiram estatisticamente entre si, o tanino foi solubilizado de forma semelhante nos três 
tratamentos. A respeito da solubilidade, nota-se que quase todo material tânico foi solubilizado, demons-
trando alta eficiência dos solventes inorgânicos na quantidade solubilizada.

Tabela 1 – Solubilidade média do tanino em diferentes solventes.

Solvente Solubilidade (%)
NaOH 99,9834 a
Água quente 98,9956 a
Água fria 98,6842 a
Álcool 24,9467 b
Etanol tolueno 18,7998 c
Acetona 4,164 d
Coeficiente de Variação (%) 1,78

Nota: médias seguidas pela mesma letra não diferiram estatisticamente entre si.

Devido a solubilidade em água fria ser igual a solubilidade em água quente e em NaOH a 1 % 
podemos concluir que este tratamento é uma alternativa mais econômica, visto que isenta da necessida-
de de dispêndio com gastos energético com água quente e solventes como o NaOH. 

Das et al. (2020) apresentam uma variabilidade de solventes que podem ser usados para a 
extração de tanino, sendo o mais comum a água quente, e demais solventes como: acetona, éter, etanol, 
NaOH, metanol, sulfito de sódio etc. Os autores ainda trazem que podem ser usados diferentes arranjos, 
por exemplo adaptando a temperatura ao tipo de solvente usado. A alta solubilidade em água deste mate-
rial indica que o método de extração empregado industrialmente possivelmente é através do uso de água.

Durante o processo de extração do tanino, tanto a quantidade como a qualidade do tanino 
solubilizado, dependem do tempo de extração, da relação solvente-material, da temperatura, da origem 
do material, dos aditivos acrescentados aos solventes etc. Exemplo, processos mais longos aumentam a 
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quantidade de extrato, mas essa quantidade pode não ser tão expressiva em qualidade, visto que longos 
tempos de extração podem diminuir a qualidade final do tanino nesse extrato. A técnica de extração 
tem grande influência na estabilidade da fração polifenólica no extrato (ARBENZ e AVÉROUZ, 2015; 
SHIRMOHAMMADLI et al., 2018; DAS et al., 2020).

Além da maior quantidade de tanino extraído, a pureza desse material também tem grande 
importância, principalmente para usos com maior aporte tecnológico. Pois durante a extração podem 
ser solubilizadas outras substâncias além dos taninos, como açúcares, ácidos orgânicos (ARBENZ e 
AVÉROUZ, 2015), sendo importante uma avaliação desse material solubilizado, para ver quais destes 
solventes seriam mais relevantes quanto a quantidade e qualidade do tanino solubilizado. Neste trabalho 
não foi contemplada a análise da pureza do tanino industrial.

O tanino sendo um importante fornecedor de substâncias fenólicas para a indústria de química 
verde, é um material com grande potencial para usos mais sustentáveis, como uma matéria prima verde, 
sendo uma alternativa a outros produtos e ou substâncias sintéticas, acarretando processos produtivos 
menos prejudiciais ao meio ambiente. Também pode ser usado em conjunto com materiais poliméricos, 
aumentando a quantidade de substâncias biológicas nesses materiais (ARBENZ e AVÉROUZ, 2015; 
SHIRMOHAMMADLI et al., 2018). Além da solubilidade o estudo dessas substâncias como a purifi-
cação, permitem o uso do tanino em processos que exijam um material de maior qualidade para usos 
tecnologicamente mais avançado (MISSIO et al., 2017).

O tanino é uma fonte potencial para desenvolvimento e aprimoramento de produtos além do 
curtimento de couro, no entanto para definir uma aplicação desta matéria-prima são necessárias mais 
caracterizações.

4. CONCLUSÃO
O tanino industrial apresentou elevada solubilidade em água fria, quente e NaOH a 1 % e 

baixa solubilidade em solventes orgânicos. Essa característica torna o tanino uma fonte de compostos 
fenólicos atrativa para a indústria de química verde, visto a ausência de produtos químicos e energia para 
alcançar elevadas taxas de solubilização. É uma fonte potencial para desenvolvimento e aprimoramento 
de produtos, no entanto é necessário maiores caracterizações para elencar potenciais aplicações.
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Capítulo 64

TEOR DE CINZAS E PODER CALORÍFICO SUPERIOR 
DA CASCA E MADEIRA DE ESPÉCIES DO CERRADO

V. B. SANTOS1; E. E. P. BARAÚNA²; F. COLEN²; T. BALDIN²; J. G. M. UCELLA 
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Resumo: A biomassa florestal tem se tornado importante insumo para a matriz energética brasileira. Com isso, a 
busca por novas fontes de material lignocelulosico se faz cada vez mais necessário para suprir esta alta demanda. 
Desse modo, este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade das madeiras e cascas das espécies de Astronium 
fraxinifolium e Enterolobium gummiferum, características do bioma Cerrado, para fins energéticos. Foram utiliza-
dos um disco de 5 cm de espessura do DAP (diâmetro a 1,3 m do solo) de três arvores das espécies em estudo, to-
talizando 6 amostras. Em seguida, foram divididos perpendicularmente em cunhas e retiradas as cascas. Posterior-
mente, foram moídos e classificados utilizando a fração retida entre as peneiras de 40 e 60 mesh e submetidos as 
análises do teor de cinzas e poder calorífico superior. Os teores de cinzas da casca foram superiores aos da madeira 
em ambas as espécies florestais. A. fraxinifolium apresentou maior teores de cinzas nas cascas e poder calorífico na 
madeira, com valor de 9,06 % e 4.202 kcal kg-1, respectivamente. Entretanto, tanto a madeira quanto a casca da E. 
gummiferum apresentaram resultados favoráveis que a potencializam para fins energéticos.  

Palavras-chave: Potencial energético; Energia renovável; Espécies nativas.

ASH AND HIGHER CALORIFIC POWER OF BARK AND WOOD FROM CERRADO 
SPECIES

Abstract: Forest biomass has become an important input for the Brazilian energy matrix. Thus, the search for new 
sources of lignocellulosic material is increasingly necessary to meet this high demand. Thus, this work aimed to 
evaluate the quality of wood and bark of Astronium fraxinifolium and Enterolobium gummiferum species, charac-
teristic of the Cerrado biome, for energy purposes. A 5 cm-thick DBH disc (diameter at 1.3 m from the ground) 
of three trees of the species under study was used, totaling 6 samples. Then, they were divided perpendicularly 
into wedges and removed as barks. Afterwards, they were ground and classified using a fraction retained between 
40 and 60 mesh sieves and analysis of ash content and higher calorific value. Bark ash contents were higher than 
wood in both forest species. A. fraxinifolium has higher ash content in bark and higher calorific value in wood, with 
values of 9.06 % and 4.202 kcal kg-1, respectively. However, both the wood and the bark of E. gummiferum have 
favorable results, which enhance it for energy purposes. 

Keywords: Energy potential; Renewable energy; Native species.
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1. INTRODUÇÃO
A biomassa florestal tem se tornado importante insumo para a matriz energética brasileira, seja 

pela queima direta da madeira ou pela sua transformação em combustível. Cerca de 46,2 % da energia 
utilizada no Brasil provêm de fontes renováveis, sendo que a lenha e o carvão vegetal representam 8,8 
% desta oferta interna de energia, que são utilizados como fonte nos setores industrial, comercial, resi-
dencial e agropecuário (BEN, 2020).

Se tratando de materiais energéticos, como é o caso da madeira, o conhecimento do seu po-
tencial para produção de biomassa e do seu poder calorífico, são fatores importantes para a escolha de 
uma espécie como fonte energética (ELOY et al., 2015). Segundo Araújo et al. (2018), espécies nativas 
adaptadas às condições de restrição hídrica são promissoras para geração de bioenergia e com possibili-
dades concretas de diversificação da silvicultura brasileira.

No Cerrado há diversas espécies nativas de importância econômica, sendo que algumas destas 
se destacam pela frequência e produção de biomassa, e pela potencialidade energética (BARCELLOS, 
2007). Como a sucupira, caviúna, aroeira-do-sertão, cerejeira e tachi-branco (VALE, DIAS e SANTA-
NA, 2010; SIQUEIRA et al.; 2020). A Astronium fraxinifolium Schott e a Enterolobium gummiferum 
(Mart.) J.F.Macbr, por exemplo, são nativas e endêmicas do bioma Cerrado, que além de apresentarem 
potencial para o reflorestamento e manejo de áreas degradadas, apresentam madeira de boa qualidade e 
valor comercial (PILON e DURIGAN, 2013; CALGARO et al., 2015).

A A. fraxinifolium, conhecida popularmente como gonçalo-alves, pertence à família Anacar-
diaceae, com ocorrência no Brasil e outros países da América do Sul. Sua árvore é caracterizada por 
madeira pesada e durável, e a sua casca é bem característica, sendo utilizada para fins medicinais. A E. 
gummiferum, conhecida popularmente como timburi-do-cerrado, é espécie arbórea pertencente à família 
Fabaceae, sendo encontrada em áreas de mata, cerradão distrófico e cerrado sentido restrito, com ocor-
rência em diferentes regiões do Brasil. Possui madeira moderadamente pesada e resistente, e sua casca 
além de ser destinada para curtume, é amplamente utilizada na medicina popular (ALMEIDA et al., 
1998; LORENZI, 1992; 1998; 2009).

Uma vez que a qualidade do produto destinado ao setor energético está diretamente relaciona-
da à sua matéria-prima, é necessário que a biomassa florestal como um todo, madeira e casca, apresen-
tem características específicas para tais fins. Assim, é desejável que tenham menores teores de umidade, 
holoceluloses e cinzas, e maiores valores de densidade básica, poder calorífico superior, lignina e fração 
de parede alta das fibras (COUTO et al., 2004; PAULA, 2005; PEREIRA et al., 2012). 

Neste contexto, tendo em vista a importância de caracterizar a biomassa florestal para fins 
energéticos, o presente estudo teve como objetivo quantificar o teor de cinzas e o poder calorífico supe-
rior das espécies de Astronium fraxinifolium e Enterolobium gummiferum nativas do Cerrado. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foi utilizado um disco de 5 cm de espessura do DAP (diâmetro a 1,3 m do solo) de três árvores 

de Astronium fraxinifolium (gonçalo-Alves), coletadas no município de Montes Claros, MG, Brasil (16º 
41’ 04”W, 43º 50’ 50”S), e três árvores de Enterolobium gummiferum (timburi-do-cerrado), coletadas no 
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município de Carbonita, MG, Brasil (43º 8’ 21’’W, 17º 32’ 23’’S). O material utilizado foi proveniente 
de área de vegetação remanescente do bioma Cerrado.

De acordo com a classificação de Köppen e Geiger, o clima dos municípios de Montes Claros 
e Carbonita são do tipo tropical Aw, sendo que Montes Claros possui temperatura média anual de 23,1°C 
e pluviosidade média anual de 869 mm, e Carbonita apresenta temperatura média anual de 21,9ºC, com 
totais pluviométricos anuais de 855 mm (ALVERES et al., 2014; CLIMATE-DATA.ORG, 2021).

Os discos de cada árvore foram divididos perpendicularmente em cunhas e retiradas as cascas 
dos mesmos (FIGURA 1). Em seguida, pequenos fragmentos dos materiais foram moídos em moinho do 
tipo Willey e classificados utilizando a fração retida entre as peneiras de 40 e 60 mesh.

Figura 1 – Casca e madeira das espécies Astronium fraxinifolium (A, B) e Enterolobium gummiferum 
(C, D).

Fonte: Autores, 2021.
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O teor de cinzas da madeira e da casca foram determinados de acordo com a TAPPI 211 om-
93 (TAPPI, 1997). Em cadinhos devidamente calcinados, utilizou-se 2 g de amostra absolutamente seca 
e realizou a quantificação de cinzas por incineração, em forno mufla, a temperatura de 525±25ºC por 3 
horas. O percentual de cinzas foi obtido através da Eq. 1.

𝑇𝑇.𝐶𝐶. (%) =
𝑃𝑃𝑀𝑀
𝑃𝑃 ∗ 100 

(1)

Em que:

Pc = Peso de cinzas;

P2 = Peso absolutamente seco da madeira.

O poder calorífico superior, tanto da madeira quanto da casca, foi determinado utilizando bom-
ba calorimétrica adiabática de acordo com a NBR 8633 (ABNT, 1984). 

Os dados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e de Levene, a 5 % de significância, 
para testar a normalidade dos resíduos e a homogeneidade entre as variâncias. Como as variáveis não 
apresentaram normalidade, aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis a 5 % de significância. As análises fo-
ram realizadas com o auxílio do software R Core Team (2019).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As espécies florestais apresentaram diferenças estatísticas entre os parâmetros avaliados (TA-

BELA 1). Os teores de cinzas da casca foram superiores aos da madeira, isto porque, a casca tende a 
apresentar maiores teores de extrativos e compostos inorgânicos, que têm como função a proteção do 
vegetal (BRAND, 2010). De acordo Andrade et al. (2011), o teor de cinzas na casca de diversas madei-
ras é superior a 10 %, ou seja, cerca de 10 vezes mais elevado que na madeira. O mesmo fenômeno foi 
observado por Eloy et al. (2015) e Oliveira et al. (2019) com espécies nativas.

Tabela 1 – Valores médios do teor de cinzas e do poder calorífico superior da madeira e casca de 
Astronium fraxinifolium e Enterolobium gummiferum.

Espécie Teor de Cinzas (%) Poder calorífico superior (kcal kg-1)
Madeira Casca Madeira Casca

Astronium fraxinifolium 1,54 a 9,06 a 4.202 a 3.570 b
Enterolobium gummiferum 0,61 b 0,95 b 4.110 b 4.849 a
H (p) (0,0463) (0,0339) (0,0334) (0,0254)

Legenda: H = p-value do teste de Kruskal-Wallis. Médias seguidas por uma mesma letra em uma mes-
ma coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal-Wallis a 5 % de significância. 

A Enterolobium gummiferum apresentou os menores teores de cinzas, tanto para madeira (0,61 
%) quanto casca (0,95 %), sendo assim favorável para produção energética. Resultados similares deste 
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composto foram obtidos por Vale, Brasil e Leão (2002), com 0,14 % para a madeira e 0,75 % para a 
casca de E. gummiferum.

Já os valores obtidos para a casca de Astronium fraxinifolium (9,06 %) foram superiores aos 
da madeira (1,54 %) e aqueles descritos na literatura para as espécies do Cerrado, que variam entre 0,26 
e 3,55 % (VALE, BRASIL e LEÃO, 2002; OLIVEIRA, et al., 2019), evidenciando assim diferenças 
na proporção de minerais na casca e na madeira. As cinzas são a composição inorgânica do material 
lignocelulósico (DIAS JUNIOR et al., 2020), portanto, este valor elevado pode estar associado a dis-
ponibilidade de nutrientes presentes no solo e que foram absorvidos e alocados pelas plantas (JONES, 
HEINEMAN e DALLING, 2019; MEDEIROS et al., 2020). De acordo com Souza et al. (2020), cascas 
de árvores que apresentam altas concentrações de cinzas podem ser indicadas para utilização como fer-
tilizantes do solo para o estabelecimento de plantações agrícolas e florestais. 

Valores relativamente altos do teor de cinzas das cascas também foram obtidos por Juizo, Lima 
e Silva (2017) para espécies de eucalipto, E. globulus (7,47 %), E. viminalis (8,05 %) e E. deanei (14,06 
%). Resultados semelhantes ao teor de cinzas da madeira de A. fraxinifolium foram obtidos por Faria 
(2016) para a mesma espécie (1,8 %), valor este relativamente baixo e favorável para fins energéticos.

Em relação ao poder calorífico superior, o maior potencial energético foi observado para a cas-
ca de E. gummiferum (TABELA 1). Contudo, os valores para as madeiras foram ligeiramente inferiores 
aos relatados na literatura para espécies do Cerrado, dentre elas a E. gummiferum (4.737 kcal kg-1), que 
variam entre 4.327 e 4.989,60 kcal kg-1 (VALE, BRASIL e LEÃO, 2002; OLIVEIRA et al., 2019). E 
também quando comparados ao Eucalyptus, gênero mais utilizado no setor energético, que variam entre 
4.468,33 e 4.913 kcal kg-1 (OLIVEIRA et al., 2012; JUIZO, LIMA e SILVA, 2017). Estes valores po-
dem estar associados à composição química dos materiais, já que, altos teores de lignina significa maior 
quantidade de carbono no fixo, e consequentemente, maior poder calorífico (COUTO et al., 2004).

O potencial energético da casca de A. fraxinifolium (3.570 kcal kg-1) também foi inferior aos 
descritos na literatura para espécies do Cerrado, que variam entre 4.323,2 e 5.576,8 kcal kg-1 (VALE, 
BRASIL e LEÃO, 2002). De acordo com Dias Junior et al. (2021), quanto maior o teor de cinzas menor 
é o potencial energético do material lignocelulósico, se assemelhando ao resultado encontrado nesta 
pesquisa. Já a casca de E. gummiferum apresentou alto poder calorífico superior (4.849 kcal kg-1), que 
juntamente com seu baixo teor de cinzas, a potencializam para fins energéticos.

4. CONCLUSÃO
Constatou-se que em ambas as espécies florestais a casca possui mais teores de cinzas do que 

a madeira. Sendo que, os materiais lignocelulosicos da Enterolobium gummiferum apresentaram valores 
que a potencializam para fins energéticos, enquanto a casca da Astronium fraxinifolium apresentou teo-
res de cinzas favoráveis para utilização como fertilizante do solo.

Para elucidar esse ponto, os autores indicam a caracterização completa das propriedades ener-
géticas e químicas das espécies em estudo. E ressaltam que para o uso de espécies nativas da região do 
Cerrado para fins energético se faz necessário o emprego adequado do manejo sustentável.
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Capítulo 65
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GEM ECONÔMICA

T. da SILVA1, G. O. SANCHES2, R. A. MUNIS1, D. SIMÕES3

1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu. Brasil 
2 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, Bauru. Brasil.

3 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus Experimental de Itapeva. Brasil.
Thamires da Silva: thamires.silva@unesp.br 

Resumo: A escolha dos tratamentos mecânicos das fibras celulósicas deve ser fundamentada na análise dos de-
sembolsos uniformemente distribuídos ao longo da vida útil dos projetos de investimento, sendo a melhor alterna-
tiva aquela que apresentar em termos absolutos o menor custo anual uniforme equivalente. O objetivo foi abordar 
economicamente se a aplicação de celulases permite a redução de energia elétrica no processo de refinação na 
fabricação de papel kraft natural. Foram analisadas três aplicações para a fabricação de papel kraft natural 35 g/m² 
de uma indústria do setor de papel, considerando a produção de 13.200 toneladas de papel por ano. Portanto, estas 
alternativas de fabricação produzem o mesmo produto, caracterizadas como projetos de investimento mutuamente 
excludentes. O ponto de aplicação das celulases foi durante o preparo de massa, seguindo a mesma receita de fabri-
cação, aplicando 85 % de celulose fibra longa não branqueada e 15 % de celulose fibra curta branqueada. O custo 
de produção foi estimado por meio do custeio baseado em atividades. A seleção do projeto de investimento com o 
menor custo anualizado foi pautada no método do custo anual uniforme equivalente. Os resultados demonstraram 
que a aplicação de celulases permitiu a redução de energia elétrica durante o processo de refinação. A aplicação de 
0,10 Kg/Ton de celulases na fabricação de papel kraft natural 35 g/m2 é mais viável economicamente. 
Palavras-chave: Custo anual uniforme equivalente; Tomada de decisão; Celulose; Consumo de energia; Kraft 
natural.

USE OF CELLULASE IN THE REFINING PROCESS FOR PAPER 

MANUFACTURING: ECONOMIC APPROACH

Abstract: The choice of mechanical treatments for cellulosic fibers must be based on the analysis of disburse-
ments uniformly distributed over the useful life of investment projects, with the best alternative being the one that 
presents, in absolute terms, the lowest equivalent uniform annual cost. The objective was to discuss economically 
if the application of cellulases allows the reduction of electrical energy in the refining process in the manufacture 
of natural kraft paper. Three applications were analyzed for the manufacture of 35 g/m² natural kraft paper in an 
industry in the paper sector, considering the production of 13.200 tons of paper per year. Therefore, these man-
ufacturing alternatives produce the same product, characterized as mutually exclusive investment projects. The 
point of application of the cellulases was during the preparation of the dough, following the same manufacturing 
recipe, applying 85 % of unbleached softwood pulp and 15 % of bleached softwood pulp. The production cost was 
estimated using activity-based costing. The selection of the investment project with the lowest annualized cost was 
based on the equivalent uniform annual cost method. The results showed that the application of cellulases allowed 
the reduction of electrical energy during the refining process. The application of 0.10 Kg/Ton of cellulases in the 
manufacture of 35 g/m2 natural kraft paper is more economically viable.
Keywords: Equivalent uniform annual cost; Decision making; Cellulose; Energy consumption; Natural kraft.
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1. INTRODUÇÃO
A viabilidade econômica de um projeto visa analisar se o investimento trará retorno financeiro, 

ou seja, consiste em comparar se as receitas inerentes ao projeto superam os custos necessários para os 
investimentos demandados (REZENDE; OLIVEIRA, 2013). Destarte, Silva e Fontes (2005) salientam 
que, predominantemente, são utilizados critérios para avaliação de projetos os quais consideram a va-
riação do capital no tempo.

Por conseguinte, utiliza-se como premissa para a análise econômica de um projeto, a esti-
mativa dos custos de produção. Visto que, ao observar os itens alocados nos custos de produção e na 
receita das atividades, pode-se optar pela melhor alternativa no momento da aquisição de determinados 
serviços, visando o planejamento do projeto e o sucesso econômico da empresa (ARTUZO et al., 2018). 
Dessa forma, Sabbag, Nicodemo e Oliveira (2013) ressaltam a proeminência de se ter uma gestão de 
custos como ponto fundamental para a viabilidade do projeto.

Diante das estimativas do custo de produção, torna-se possível ponderar o custo anual unifor-
me equivalente (CAUE). Isto posto, os métodos baseados no CAUE partem do pressuposto que os flu-
xos de caixa analisados são os custos do projeto, no qual podem ser aplicados para avaliar a viabilidade 
econômica do ativo imobilizado ou momento ótimo de substituição (MELO et al., 2018). Logo, para 
que ocorra a avaliação consideram-se os custos operacionais, os valores dos investimentos e o preço de 
venda do bem ao fim da vida útil (GOMES, 2013).

Assim, o CAUE transforma os custos do bem avaliado em custos anuais equivalentes por meio 
de uma taxa de juros correspondente ao custo de capital sobre o investimento, e, portanto, faz com que 
a análise desses resultados facilite a tomada de decisão (VEY; ROSA, 2004). De acordo com Casarotto 
Filho e Kopittke (2010), a utilização do método do CAUE mostra-se adequada nas análises das ativida-
des operacionais da empresa, considerando os investimentos repetidos.

A partir deste contexto, e considerando minimizar a utilização dos recursos naturais, o objetivo 
do trabalho foi abordar economicamente se a aplicação de celulases permite a redução de energia elétri-
ca no processo de refinação na fabricação de papel kraft natural.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido em uma indústria do setor de papel, localizada no Brasil. Os dados 

foram provenientes da fabricação de papel kraft natural 35 g/m2, considerando a produção de 13.200 
toneladas de papel ao ano. Logo, as alternativas de fabricação produzem o mesmo produto, caracteri-
zadas como projetos de investimento mutuamente excludentes, a saber: Projeto 1 – sem aplicação de 
celulases; Projeto 2 – aplicação de 0,10 Kg/Ton das celulases A; Projeto 3 – aplicação de 0,10 Kg/Ton 
das celulases B. 

O ponto de aplicação das celulases foi durante o preparo de massa, seguindo a mesma receita 
de fabricação, aplicando 85 % de celulose fibra longa não branqueada e 15 % de celulose fibra curta 
branqueada.

Os valores monetários foram expressos em Dólar americano (USD) utilizado como moeda in-
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ternacional de referência conforme Simões, Cabral e Oliveira (2015). Isto posto, considerou-se o preço 
de 4,0715 BRL em 23/10/2019 disponibilizado pelo Banco Central do Brasil (2019).

O custo de produção foi estimado por meio do Custeio Baseado em Atividades (Activity-Based 
Costing – ABC), pois permitiu contemplar todos os insumos aplicados ao processo industrial em con-
sonância à Cogan (1995).

Devido à empresa não possuir a participação do capital de terceiros, foi adotado como taxa 
do custo de oportunidade pelo uso do capital ordinário, denotado por , o Capital Asset Pricing Model 
– CAPM (Eq. 1), conforme modelo desenvolvido por Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966), 
adaptado por Assaf Neto, Lima e Araujo (2008).

𝑘𝑘𝑠𝑠 =  𝑎𝑎𝑓𝑓  +  𝛽𝛽𝑠𝑠�𝑎𝑎𝑀𝑀 −  𝑎𝑎𝑓𝑓�  +  𝛼𝛼𝑅𝑅𝑎𝑎  (1)

Em que:

ks é o custo do capital ordinário;

rf é a taxa de retorno de um ativo livre de risco;

βs é o coeficiente de risco sistemático do segmento;

rm é a taxa de retorno prevista para a carteira de mercado;

(rm – rf) é o ágio pelo risco no mercado;

αBr é o prêmio de risco do Brasil.

O método do custo anual uniforme equivalente permite selecionar o projeto de investimento 
com os menores custos anualizados. Portanto, adotou-se a metodologia proposta por Simões, Cervi e 
Fenner (2013) descrito na Eq. 2.

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐷𝐷 =  𝑃𝑃0 �
(1 +  𝑃𝑃)𝑎𝑎  ×  𝑃𝑃
(1 +  𝑃𝑃)𝑎𝑎 −  1� 

(2)

Em que:

CAUE é o custo anual uniforme equivalente da alternativa de investimento (USD);

I0 é o investimento processado na data focal (USD);

i é a taxa do custo de oportunidade (%);

n é o período do tempo de duração do projeto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O custeio baseado em atividades tem como propósito a melhoria da gestão dos processos, pois 
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permite apropriar integralmente todos os custos de uma organização. Portanto, ao considerar todos os 
recursos necessários para a fabricação de papel kraft natural, constatou-se que o custo de produção no 
Projeto 1 foi de 723,60 USD/Ton, no Projeto 2 de 720,30 USD/Ton e de 721,47 USD/Ton no Projeto 3. 

Estas diferenças são explicadas devido aos custos de insumo (Tabela 1), sobretudo, ao consu-
mo de energia elétrica demandada para a fabricação, em razão da aplicação enzimática ter permitido a 
redução de energia elétrica em 16,0 % e 12,0 %, respectivamente, no Projeto 2 e Projeto 3, quando com-
parados ao Projeto 1. Posto isto, o custo de produção do Projeto 2 foi 0,5 % menor quando comparado ao 
Projeto 1, o qual não aplicou celulases. Este fato é corroborado por Bajpai, Mishra e Mishra (2006), os 
quais salientam que o custo de produção pode ser afetado pelo consumo de energia elétrica consumida 
para a fabricação de papel.

Tabela 1 – Custos diretos e indiretos da fabricação de papel kraft natural 35 g/m2.

Componentes de custos (USD/Ton) Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3

Custos de embalagem 66,58 66,58 66,58
Custos de insumos 45,46 42,15 43,32
Custos de celulose 513,32 513,32 513,32
Custos fixos 98,24 98,24 98,24

A taxa do custo de oportunidade pelo uso do capital ordinário, estimada por meio do mode-
lo de precificação de ativo, permitiu analisar a relação entre o risco e o retorno. Posto isto, a partir da 
média geométrica da annual return on Treasury Bonds 10-year Rate do tesouro americano, foi possível 
estimar a taxa de juros livre de risco de 5,51 %. Ademais, o coeficiente de risco sistemático do ativo foi 
estimado conforme preconizado por Damodaran (2012), portanto, ponderou-se as empresas do setor de 
base florestal listadas na B3 - Brasil Bolsa Balcão, que resultou em 0,82.

A taxa de retorno prevista para a carteira foi de 13,0 % pautada no índice S&P Global Timber 
& Forestry Index dos últimos 10 anos. O prêmio de risco do país, isto é, o risco-Brasil ponderando a 
série histórica de dados do Emerging Markets Bond Index Plus - EMBI+BR divulgado pela J.P. Morgan 
(2019) foi de 4,11 %. Isto posto, a taxa do custo de oportunidade pelo uso do capital ordinário foi 15,76 
%. Deste modo, a aplicação a aplicação do Capital Asset Pricing Model permitiu a predição com acu-
rácia da rentabilidade esperada pelos proprietários do capital (ARAÚJO; OLIVEIRA; SILVA, 2012).

Por fim, o custo anual uniforme equivalente, método que têm como propósito principal sele-
cionar alternativas de investimentos, a partir dos fluxos de caixas e da taxa do custo de oportunidade, 
permitiu determinar que para o Projeto 1 este custo foi de USD 4.883.610, para o Projeto 2 foi de USD 
4.864.138 e para o Projeto 3 resultou em USD 4.871.015. Duarte et al. (2007) salientam que para critério 
de decisão do CAUE, têm-se que o melhor projeto é aquele que tiver o maior saldo positivo, ou seja, 
maior receita líquida. Portanto, os resultados evidenciaram que o menor custo anualizado ocorreu no 
Projeto 2, redução de 0,4 %, caracterizando-se como o melhor projeto de investimento.
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4. CONCLUSÃO
A aplicação de celulases para a fabricação de papel kraft natural permite a redução média de 

14 % do consumo de energia elétrica.

O custo de produção para a fabricação de uma tonelada de papel kraft natural com celulases 
é aproximadamente 0,50 % menor quando comparado ao custo de produção de papel kraft natural sem 
celulases.

O projeto de investimento que contempla a aplicação de 0,10 Kg/Ton das celulases para a 
fabricação de papel kraft natural possui o menor custo anual uniforme equivalente.
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Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq pela concessão 

da bolsa de estudo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC.
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Resumo: A cor da madeira de Eucalyptus é altamente variável e fator importante para determinar usos específicos, 
como móveis e finalidades decorativas. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi comparar variações de cor no 
cerne e alburno de E. urophylla em condições ambientais contrastantes intensificadas ou não pela restrição hídrica. 
Um disco de madeira, com aproximadamente 3 cm de espessura, foi retirado na altura do diâmetro a altura do 
peito (DAP) de cada árvore para análise de cor e densidade aparente. A cor da madeira foi medida com um sistema 
CIELab, onde três parâmetros colorimétricos foram estimados: coordenada L∗ para luminosidade, coordenada a∗ 
define vermelho e coordenada b∗ define amarelo. Quatro leituras diretas nas 28 amostras foram realizadas para o 
cerne e para o alburno. As superfícies das amostras foram previamente lixadas com lixa de granulometria 60. A 
densidade aparente foi determinada por meio da densitometria de raios x. Os resultados mostraram que as madeiras 
apresentaram pouca variação dos parâmetros colorimétricos básicos, embora tenha tido influência do sítio e da 
exclusão de chuvas. Parâmetros colorimétricos como luminosidade e matiz a* (vermelho-verde) tiveram maiores 
influências dos sítios contrastantes e exclusão de chuvas no cerne e alburno de E. urophylla. As maiores densida-
des possuem menores valores de b*, ou seja, apresentam cores mais escuras. Recomenda-se para futuros estudos 
a inclusão de parâmetros químicos e anatômicos para que auxiliem na melhor interpretação da cor da madeira.
Palavras-chave: Colorimetria; Condições ambientais; Sistema de cor CIELab; TECHS.

WOOD COLOR VARIATION IN THE HEARTWOOD AND SAPWOOD OF 
EUCALYPTUS: INFLUENCE OF SITES AND EXCLUSION RAINFALL

Abstract: The color of Eucalyptus wood is highly variable and an important factor in determining specific uses 
such as furniture and decorative purposes. Thus, the objective of this work was to compare color variations in the 
heartwood and sapwood of E. urophylla under contrasting environmental conditions, intensified or not by water re-
striction. A wood disk, approximately 3 cm thick, was removed at the height of the diameter at breast height (DBH) 
of each tree for color and apparent density analysis. Wood color was measured with a CIELab system, where three 
colorimetric parameters were estimated: L* coordinate for luminosity, a* coordinate defines red, and coordinate 
b* defines yellow. Four direct readings in the 28 samples were taken for the heartwood and for the sapwood. The 
surfaces of the samples were previously sanded with a 60 grain sandpaper. The apparent density was determined by 
x-ray densitometry. The results showed that the woods showed little variation in the basic colorimetric parameters, 
although it was influenced by the site and the exclusion rainfall. Colorimetric parameters such as luminosity and 
a* hue (red-green) had greater influence of contrasting sites and rainfall exclusion in the heartwood and sapwood 
of E. urophylla. Higher densities have lower b* values, that is, they have darker colors. It is recommended for 
future studies the inclusion of chemical and anatomical parameters to help in better interpretation of color wood.
Keywords: Colorimetry; Environmental conditions; CIELab color system; TECHS.
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1. INTRODUÇÃO
A cor da madeira é o principal atrativo ótico de algumas espécies, sendo valorizada em mó-

veis, instrumentos musicais, objetos artísticos, equipamentos esportivos etc. (KLEMENT et al., 2019). 
A cor da madeira é propriedade organoléptica, relacionada aos elementos anatômicos e químicos cuja 
heterogeneidade constituinte pode gerar diferentes tonalidades (CAMARGOS; GONÇALEZ, 2001, 
SILVA et al., 2017).

A caracterização colorimétrica visual da madeira pode ser subjetiva, sendo ainda utilizados 
termos pouco específicos para descrever as cores da madeira como, por exemplo, “quase branco”, “ama-
relo brilhante”, “amarelo palha claro”, “marrom avermelhado”, “marrom escuro” etc. (MEINTS et al., 
2017), em vez de valores numéricos distintos. Uma alternativa para uma caracterização mais precisa é 
determinar os valores colorimétricos por meio de um espectrofotômetro seguindo o Sistema CIELab de 
1976, assim pode-se detectar mudanças imperceptíveis a olho nu.

O gênero Eucalyptus possui grande número de espécies e ampla variação de cores, além das 
alterações pelas concentrações de lignina e extrativos nas regiões do lenho, ou seja, a DIFERENÇA 
DE tonalidades ocorre inter e intraespécies. O alburno tem coloração clara, já o cerne pode variar de 
amarelo a bege (E. dunni, E. maculata, E. nitens, E. globulus), até tons pardo avermelhados e (E. ro-
busta, E. pellita, E. grandis, E. saligna, E. tereticornis, E. resinífera), com pouco brilho (MORI et al., 
2005). Entretanto, as modificações causadas pelos fatores ambientais como chuva e temperatura, ainda 
são pouco exploradas, sobretudo quando grande parte da área plantada de eucalipto é composta por clo-
nes considerados “plásticos”, ou seja, que possuem maior interação com o ambiente, modificando sua 
estrutura para manutenção da sobrevivência e crescimento.  Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi 
comparar variações de cor no cerne e alburno de E. urophylla em condições ambientais contrastantes 
intensificadas ou não pela restrição hídrica.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O híbrido avaliado no experimento foi E. urophylla com seis anos de idade, provenientes de 

plantios experimentais do projeto “Tolerância de Eucalyptus Clonais aos Estresses Hídricos, Térmicos e 
Bióticos – TECHS”, coordenado pelo Instituto de Pesquisas Florestais – IPEF, Brasil (BINKLEY et al., 
2017). Dois sítios contrastantes foram avaliados: Bocaiúva (MG) e Mogi Guaçu (SP), com temperaturas 
médias de 24,2 e 21,9 °C e precipitação recebida de 741 e 1418 mm sem exclusão e 554 e 1095 mm 
com exclusão de chuvas, respectivamente. Dessa forma, o sítio de Bocaiúva foi classificado como seco 
e Mogi Guaçu como úmido.

O clone foi plantado em uma parcela, 8 linhas x 30 árvores (24 x 90 m) em espaçamento de 3 
x 3 m, totalizando 240 árvores (FIGURA 1). A parcela foi dividida para receber as condições hídricas 
testadas: uma com 100% de água, ou seja, o total de precipitação local e outra de exclusão de 33% da 
chuva. Para a condição 33% de exclusão, a área da parcela foi equipada com calhas de polietileno de 
0,5 m de largura, dispostas nas entrelinhas do plantio. Todas as parcelas foram fertilizadas durante o 
primeiro ano (BINKLEY et al., 2017), do pré-plantio aos 12 meses, para reduzir qualquer limitação 
nutricional, com aplicações de adubos variados em função da necessidade específica do local.
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Sete árvores de cada condição de crescimento (2 sítios com 2 condições de disponibilidade de 
água) foram selecionadas de acordo com a amplitude do DAP da parcela em sete classes, sendo colhida 
uma árvore por classe de diâmetro, totalizando 28 árvores. As classes diamétricas foram determinadas 
pela medição de 40 árvores, com a diferença do maior e menor diâmetro das árvores dividido por sete, 
sendo esse valor gradativamente somado às classes. Um disco de madeira, com aproximadamente 3 cm 
de espessura, foi retirado na altura do DAP de cada árvore para análise de cor e densidade aparente.

Figura 1 – Área experimental com 100% de água e 33% de exclusão chuva, e amostragens na árvore 
e no disco de madeira de Eucalyptus urophylla.

A cor da madeira foi determinada conforme o sistema CIELab, com a utilização de um espec-
trofotômetro portátil (Data color Micro flash D200), com iluminante D65 e ângulo de 10°, em tempe-
ratura ambiente (22 ºC), acoplado a um microcomputador, de acordo com a metodologia descrita por 
Pegorretti et al., (2019). Quatro leituras diretas nas 28 amostras foram realizadas (FIGURA 1), totali-
zando 112 observações para o cerne e para o alburno. As superfícies das amostras foram previamente 
lixadas com lixa de granulometria 60. As medições foram realizadas no sentido transversal dos discos 
para obtenção dos valores de luminosidade (L*, eixo preto e branco, a qual varia de 0 a 100), das matizes 
vermelho (+a*), verde (-a*), amarelo (+b*) e azul (-b*), ambos variando entre -60 e +60 (BARROS; 
MUNIZ; MATOS, 2014; GARCIA et al., 2014). A variação total das cores dos lenhos foi determinada 
utilizando a Eq. 1, de acordo com Konica Minolta (1998).

∆E*=�∆L*2
+∆a*2

+∆b*2
 (1)
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A determinação das densidades foi realizada pela técnica de densitometria de raio X, em amos-
tras de madeira retiradas dos discos. A varredura radial das amostras, a cada 80 µm, foi realizada sobre a 
superfície transversal da madeira, no equipamento QTRX-01X. Os valores de raios X foram convertidos 
em densidade aparente, usando o software QMS (Quintek Measurement Systems - Tree Ring Analyzer, 
1999)

Análise estatística foi em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com fatorial 2 x 2, 
combinando os 2 sítios (úmido e seco) e 2 condições hídricas (100% de água e 33% de exclusão de 
chuva) com sete árvores (repetições). A análise de variáveis canônicas foi utilizada para estudar a inter-
-relação entre os sítios, condições hídricas e os dados de densidade, luminosidade (L*), das matizes ver-
melho-verde (a*) e vermelho-azul (b*), utilizando o software Rbio (BHERING, 2017). Essas variáveis 
foram selecionadas por relacionar-se a variação total de cor.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As madeiras apresentaram pouca variação dos parâmetros colorimétricos básicos: a* variou 

a intensidade de vermelho de 6,8 a 8,0 para o alburno e 6,4 a 9,3 para o cerne; b* variou a intensidade 
do amarelo entre 15,9 a 16,9 para o alburno e 14,7 a 17,2 para o cerne; L* variou a claridade entre 54 a 
57,3 para o alburno e 54,0 a 59,7 para o cerne (FIGURA 2). A pouca variação pode ter sido resposta o 
intenso melhoramento genético neste material de E. urophylla, por ser um material clonal, mais plantado 
no Brasil e ser considerado plástico (CÂMARA et al., 2020). 

Figura 2 – Valores médios dos parâmetros colorimétricos de alburno e cerne de Eucalyptus uro-
phylla cultivado em sítios úmido e seco em diferentes condições hídricas.
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Nota: Médias seguidas da mesma letra, minúscula (condição hídrica) e maiúscula (sítios úmido e seco), 
para cada variável, não diferem pelo teste F (p <0,05).

A variável luminosidade no alburno teve influência do sítio, sendo o úmido com maiores valo-
res médios (57,2 e 57,3), ou seja, com maior claridade. Em relação à condição hídrica, a maior lumino-
sidade foi na condição de 33% de exclusão de chuvas (57,0). O alburno ainda apresenta variação quanto 
a coordenada a* (matiz do vermelho-verde), sendo as diferenças observadas no sítio seco para 100% de 
água e 33% de exclusão de chuvas, cujo menor valor foi na condição 100% de água (6,4). No cerne, os 
parâmetros colorimétricos foram mais elevados para luminosidade e para a matiz a*. A madeira prove-
niente do sítio úmido apresentou mais claridade e tons mais avermelhados. Tanto para alburno quanto 
para cerne não houve variação na matiz b e E.

As variações colorimétricas de cerne e alburno decorrem de fatores como idade, ritmo de cres-
cimento (MOYA; BERROCAL, 2010), solo, constituintes anatômicos e químicos da madeira, nestes úl-
timos, concentrações de extrativos e lignina são relatadas como influentes (WANG et al., 2020). Embora 
não quantificadas neste trabalho, as concentrações químicas presentes no cerne tendem a intensificar a 
oxidação, porém a interação fenólica ocorre na presença de ar e água, mais abundantes no alburno, o que 
explica a coloração mais escura nesta região.

A análise de variáveis canônicas foi utilizada para verificar a contribuição de cada variável 
na diferença nas condições hídricas impostas nos sítios secos e úmidos (FIGURA 3) e cada variável 
canônica é uma combinação linear das variáveis usadas. Para representar os escores em um gráfico 
bidimensional, a porcentagem de variância acumulada nas duas primeiras variáveis canônicas deve ser 
maior que 80% (MINGOTI, 2007). Neste trabalho, as variâncias acumuladas nas duas primeiras variá-
veis canônicas foram de 96,1 % (cerne) e 94,9 (alburno). Os autovetores plotados na Figura 3 mostram 
que os sítios úmidos com e sem exclusão são mais propensos a terem maiores valores de luminosidade, 
independente do lenho.
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Figura 3 – Biplot da contribuição de cada variável da cor de madeira de E. urophylla.

Legenda: (densidade aparente; L= Luminosidade; a= matiz vermelho (+), verde (-); b= matiz amarelo 
(+) e azul (-b), para a diferença entre os sítios (úmido e seco) em duas condições hídricas (100% de 
água e 33% de exclusão). Os círculos correspondem ao autovetores, associados aos sítios e as setas 
(vetores) indicam as cargas de resposta nas primeiras duas canônicas. As cruzes, círculos e triângu-
los correspondem à dispersão dos valores das variáveis.

No alburno, a matiz b (amarelo-azul) possui comportamento semelhante a densidade da ma-
deira, entretanto com magnitudes distintas. As maiores densidades possuem menores valores de “b”, 
ou seja, apresentam cores mais escuras. Garcia et al (2014) verificaram por meio de correlações que as 
madeiras mais densas, para as espécies do gênero Eucalyptus, são mais escuras (menor L*) e apresentam 
mais coloração avermelhada (a*) e amarelada (b*), parâmetros colorimétricos de deram maiores varia-
ções neste trabalho. A diversidade colorimétrica e densidade pode ser utilizada como uma ferramenta 
no controle de qualidade da madeira, já que a densidade é um indicador importante da durabilidade da 
madeira e a cor contribui para a classificação em grupos distintos (SILVA et al., 2017).

4. CONCLUSÃO
Parâmetros colorimétricos como luminosidade e matiz a* (vermelho-verde) possuem maiores 

influências dos sítios contrastantes e exclusão de chuvas no cerne e alburno de E. urophylla. Os sítios 
úmidos com e sem exclusão são mais propensos a terem maiores valores de luminosidade, independen-
te do lenho. As maiores densidades possuem menores valores de b*, ou seja, apresentam cores mais 
escuras. Recomenda-se para futuros estudos a inclusão de parâmetros químicos e anatômicos para que 
auxiliem na melhor interpretação da cor da madeira.
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Resumo: Estudos quanto ao potencial econômico, ambiental e do uso industrial da casca são escassos, principal-
mente sobre espécies não tradicionais e em distintas condições de crescimento. Portanto, o presente estudo teve 
como objetivo obter a proporção de casca no sentido longitudinal do fuste em espécies não tradicionais dos gêne-
ros Eucalyptus e Corymbia plantados em dois ambientes com climas diferentes no Brasil. Foram utilizadas oito 
espécies provenientes de plantio seminal do Programa Cooperativo de Melhoramento Florestal do IPEF (Instituto 
de Pesquisas e Estudos Florestais). Foram colhidas sete árvores de cada espécie, sendo o primeiro caracterizado 
por condições úmidas, Borebi – SP, e o segundo de clima seco, Paraopeba – MG. Foram retirados discos ao longo 
do fuste das árvores nas posições do 0% (base), 25%, 50%, 75% e 100% da altura total e também no DAP (diâ-
metro a altura do peito). Para a determinação da proporção de casca foram demarcadas retas perpendiculares nos 
discos, passando pela medula, e a proporção foi obtida pela diferença entre o diâmetro sem e com casca. O presente 
estudo atestou que a proporção de casca variou entre as espécies, entre árvores e até dentro de uma mesma árvo-
re. A madeira de Corymbia citriodora foi a que apresentou o maior percentual de casca e o Corymbia torelliana 
o oposto. As distintas condições de crescimento provocaram variações no padrão da proporção de casca para as 
mesmas espécies implantadas em sítios secos e úmidos, apesar de que, a proporção de casca sempre demonstrou 
maior quantidade nas regiões da base e topo das árvores, essa relação pode ser observada principalmente no sítio 
seco, onde obteve-se um aumento na proporção de casca de todas as espécies. Em relação a variação longitudinal, 
houve um padrão tanto nas espécies quanto nos sítios em estudo.
Palavras-chave: Ambientes contrastantes, teor de casca, espécies alternativas.

BARK CONTENT VARIATION ALONG THE STEM OF UNTRADITIONAL 
CORYMBIA AND EUCALYPTUS SPECIES

Abstract: Studies regarding the economic, environmental and industrial use potential of bark are scarce, espe-
cially on non-traditional species and in different growing conditions. Therefore, the present study aimed to obtain 
the proportion of bark in the longitudinal direction of the stem in untraditional species of the genera Eucalyptus 
and Corymbia planted in two contrasting environments in Brazil. Eight species from the seminal planting of the 
Cooperative Program for Forest Improvement of IPEF (Institute of Forest Research and Studies) were used. Seven 
trees of each species were selected from two sites with differents climatic conditions, the first characterized by wet 
conditions, Borebi - SP, and the second with dry conditions, Paraopeba - MG. Disks were removed along the stem 
of the trees at 0% (base), 25%, 50%, 75% and 100% of the total height and also at DBH (diameter at breast height). 
To determine the bark content, perpendicular lines were marked on the disks, passing through the pith, and the bark 
content was obtained by the difference between the diameter without and with bark. The present study attested 
that the bark content varies between species, between trees, and even within the same tree. The wood of Corymbia 
citriodora presented the highest percentage of bark and Corymbia torelliana the opposite. The different growth 
conditions caused variations in the pattern of bark proportion for the same species planted in dry and humid sites, 
although the bark content always showed higher amounts in the base and top regions of the trees, this relationship 
can be observed especially in the dry site, where an increase in the bark content of all species was obtained. Re-
garding the longitudinal variation, there was a pattern in both species and sites under study.
Keywords: Contrasting environments, bark content, alternative species.
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1. INTRODUÇÃO
Entre as diversas espécies florestais, as cascas das árvores podem ser atribuídas a diferentes 

fins, como na cobertura morta para o solo, adubação, combustível, produção de carvão vegetal, no for-
necimento de óleos essenciais, taninos, compostos fenólicos, entre outros fitoquímicos (ALMEIDA et 
al., 2014). Em 2019, a maior parte dos resíduos das fábricas da área florestal foi destinada para geração 
de energia, 66,6 % e outros 7,4 % foram mantidos no campo para compostagem, proteção e adubação 
do solo (IBA, 2020). 

Os resíduos atribuídos a estes fins são compostos principalmente por cascas, galhos e folhas. 
Em relação a madeira, as cascas são ricas em parênquima e pobres em fibras; quimicamente, elas se 
diferenciam principalmente pelos maiores teores de extrativos e de minerais e menor teor de lignina e 
celulose (FOELKEL, 2005). O mesmo autor afirma que há dificuldades em reconhecer as competências 
para uma real quantificação dos pontos negativos e positivos do uso da casca, tanto no viés econômico 
quanto no ambiental, portanto, há necessidade de novos estudos quanto ao seu uso potencial em diferen-
tes espécies e distintas condições de crescimento. Oliveira et al. (2019), constatou que o crescimento e 
desenvolvimento de casca ocorre de maneira distinta para os clones de Eucalyptus estudados e que sua 
espessura e densidade foram influenciadas pelo ambiente.

A destinação para as cascas oriundas do processo de descascamento das toras que entram no 
processo produtivo nas indústrias de painéis reconstituídos de madeira e de celulose e papel é um grande 
desafio (SOUZA et al., 2011). Conforme Souza et al. (2011), para as indústrias de MDF e MDP, as cas-
cas são prejudiciais a qualidade da superfície das chapas, de maneira a produzir irregularidades devido 
a ondulações produzidas por estouros nas cascas, além de poder carbonizar na prensa. No processo de 
produção de celulose Kraft, as cascas provocam redução do rendimento, consomem mais reagentes no 
processo de polpação, reduções na resistência, drenabilidade da polpa e de alvura, além de aumentar o 
número Kappa e ocasionar mais pintas no papel (ALMEIDA et al., 2014).

Embora as cascas promovam alguns problemas, ela sempre estará presente no processo in-
dustrial, visto que os equipamentos usados na sua remoção não são eficazes a ponto de removê-las 
em totalidade (ALMEIDA et al., 2014). Quanto a definição de espécies potencialmente mais aptas a 
determinados fins industriais, a escolha deve ser feita conforme a produção líquida de madeira, um 
fator importante é que a porcentagem de casca pode superestimar a produtividade na análise dos fustes 
de plantações florestais (OLIVEIRA et al., 1999). Para este trabalho foram selecionadas espécies de 
Corymbia e Eucalyptus não tradicionais, visto que os estudos disponíveis na literatura referente à madei-
ra de Corymbia, especialmente, são escassos, dessa forma, é necessário a obtenção de mais informações 
quanto a sua aptidão e características em diversos ambientes. O objetivo foi obter a proporção de casca 
ao longo da altura do fuste em espécies não tradicionais de Eucalyptus e Corymbia plantados em dois 
sítios em diferentes condições climáticasno Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O material foi proveniente de plantação seminal do Programa Cooperativo de Melhoramento 

Florestal do IPEF (Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais). Para a pesquisa foram selecionados dois 
sítios em diferentes condições climáticas, com espécies de Corymbia e Eucalyptus não tradicionais, com 
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boa adaptação das espéciese disponibilidade de informações, sendo eles: Borebi – SP, caracterizado por 
condições úmidas, e Paraopeba – MG, com condições de clima seco.

As plantações experimentais foram implementadas em parcelas retangulares de 7 x 7 m, com 
variação de espaçamento de 3 x 2,6 m em Borebi e 3 x 2 m em Paraopeba, com parcela útil de 25 plantas. 
Os plantios das mudas foram realizados em janeiro de 2014 e fevereiro de 2015, e as coletas em dois 
períodos, uma realizada em março de 2020 e a outra em março de 2021, respectivamente.

Dos sítios foram selecionadas quatros espécies de Eucalyptus sp. (usando o E. urophylla como 
controle) e quatro de Corymbia sp. (Tabela 1), baseou-se no melhor desempenho de crescimento e na 
baixa mortalidade das árvores em campo, conforme Silva et al. (2017).

Foram selecionadas as árvores acima da média em diâmetro, altura e sem imperfeições aparen-
tes das sete espécies em cada sítio, já que as suas informações serão utilizadas para testes de melhora-
mento genético. A coleta do material foi realizada aos seis anos de idade e em cada sítio foram coletadas 
sete árvores por espécie, totalizando 56 árvores de cada sítio.

Tabela 1 – Materiais genéticos de Corymbia e Eucalyptus selecionados para o estudo.
Abreviatura Espécie Procedência
CC C. citriodora Austrália
CH C. henryi Austrália (pomar)
CT C. torelliana Brasil
CCV C. citriodora subs. Variegata Austrália
AMP E. amplifolia Austrália
EL E. longirostrata Austrália
MJ E. major Austrália
UR E. urophylla – controle Austrália

Discos ao longo do fuste das árvores foram retirados nas posições do 0 % (base), 25 %, 50 %, 
75 % e 100 % da altura total e também no DAP (diâmetro a altura do peito). 

Para a determinação da proporção de casca foram demarcadas retas perpendiculares nos dis-
cos, passando pela medula, e foi medido o diâmetro com e sem casca nessas demarcações, a proporção 
de casca foi obtido pela diferença entre essas medições.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A espécie controle (E.urophylla), conhecida por conter a parte superior do tronco com aspecto 

liso, enquanto a parte inferior apresenta uma casca mais rugosa e de difícil remoção, que pode ser justi-
ficado por proporcionar proteção maior nessa região, devido a adversidades, como incêndios e predado-
res (FOELKEL, 2005), apresentou na amplitude geral a menor proporção de casca, no sítio de Borebi, 
principalmente na região do DAP (6,66 %). Os resultados obtidos para essa espécie se assemelharam aos 
encontrados por Neto et al. (2015) e Oliveira et al. (2019).
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A espécie C. torelliana apresentou resultados próximos a espécie controle, até mesmo em rela-
ção ao comportamento ao longo do fuste, sendo a proporção de casca maior na base, com um decréscimo 
ao longo do troco até aumentar novamente no topo do fuste.

Figura 1 – Variação da proporção de casca no sentido base-topo das árvores das espécies de Eu-
calyptus e Corymbias por sítio de crescimento.

O gênero Corymbia é conhecido pela elevada proporção de casca, quando comparado a alguns 
clones de eucalipto, como comprovado por Segura (2015). A afirmativa se confirma em ambos os sítios 
analisados, a espécie C. citriodora apresentou aproximadamente 23,18% de casca ao longo do tronco e 
33,76% de sua casca é localizada na base das árvores. Neto et al. (2015) também encontram alta propor-
ção de casca para o C. citriodora, ao caracterizar a madeira de sete espécies de eucalipto com doze anos 
de idade. Entretanto, houve espécies como o E. major com porcentagem de aproximadamente 28,95% 
em Paraopeba - MG e 21,61% de casca em Borebi - SP.

O comportamento das espécies em suma seguiu um mesmo padrão, com maior percentual de 
casca na base das árvores, decréscimo ao longo do tronco e acréscimo no topo. No sítio de Borebi - SP, 
não foi possível avaliar a proporção de casca da espécie C. citriodora, pois as cascas se soltaram dos 
discos antes da análise. Logo, é possível afirmar que a espécie possui facilidade no desprendimento da 
casca, a mesma característica foi observada para as demais espécies de Corymbia. Já em Paraopeba - 
MG, a espécie E. urophylla não pode ser coletada, pois foi constatado dificuldades durante a implanta-
ção do experimento e crescimento diverso da realidade dessa espécie.

Para ambos os sítios, a proporção de casca foi maior na posição da base e nas regiões mais 
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altas do fuste, enquanto no meio do tronco esse valor tendeu a diminuir, resultados também obtidos por 
Paula Neto et al. (1992) e Oliveira et al. (1999). Segundo Foelkel (2005) isso é explicado pelo fato de 
a porcentagem de casca em relação ao xilema variar com a altura da árvore, sendo que nas regiões infe-
riores se concentra maior proporção de casca, devido ao acúmulo de casca morta externa, que funciona 
como um mecanismo de defesa da árvore. Já no topo do caule, pelo menor diâmetro do tronco e pela 
necessidade de transportar a seiva orgânica, a proporção de casca é alta em comparação com o xilema 
juvenil dessa região. Entre esses dois extremos o fluxo e seiva e a proporção de casca viva interna é 
menor, devido ao melhor balanceamento dessas duas variáveis em busca da movimentação de nutrientes 
por toda a árvore.

O C. torelliana e E. longirostrata apresentaram em ambos os casos menores proporções de 
casca, com 12,79 e 14,26% em Paraopeba - MG e 8,35 e 12,30% em Borebi - SP, visto que os coeficien-
tes de variação foram parecidos. Estes valores foram próximos aos da espécie controle, que apresentou 
8,72% de casca no sítio de Borebi - SP. A Figura 2 ilustra a variabilidade da proporção de casca das 
árvores das espécies.

Figura 2 – Coeficientes de variação da proporção de casca das árvores das espécies de Eucalyptus 
e Corymbia.
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Caracterizado por seu clima quente, no sítio de Paraopeba - MG, a proporção de casca foi sig-
nificativamente maior em relação ao sítio de Borebi – SP, o que pode ser uma resposta fisiológica da ár-
vore exposta a um ambiente com possível déficit hídrico (MCDOWELL et al., 2008; POU et al., 2012). 
Ambientes mais secos restringem o crescimento da árvore e por consequência, estimulam a produção de 
cascas (RATNAM et al., 2019), devido a função protetora deste tecido (OLIVEIRA et al., 2019).

4. CONCLUSÃO
A espécie C. torelliana e E. longirostrata apresentaram os menores percentuais de casca e C. 

citriodora e E. major os maiores. A casca da espécie Corymbia e de fácil descascamento, muitas vezes 
se desprende sozinha durante o manuseio das amostras. Em relação a variação longitudinal, houve um 
padrão tanto nas espécies quanto nos sítios em estudo. 

Em todos os casos a proporção de casca se deu em maior quantidade nos extremos das árvores. 
Foi observado que a maior porcentagem se deu em todas as espécies do sítio de clima seco, provavel-
mente devido ao déficit hídrico.

Atualmente ainda existem poucos trabalhos desta natureza, sendo que a quantificação e carac-
terização da casca são de extrema importância, devido à função protetora que exerce sobre a árvore e 
a geração de subprodutos e energia que é possível obter através dela. É sugerido que trabalhos futuros 
sejam realizados para estudos do comportamento da casca em ambientes adversos, como densidade, es-
pessura e principalmente a variação ao longo do fuste, assim promovendo discussões profundas acerca 
do tema aqui abordado. Além da proporção da casca, estudos englobando espécies não tradicionais tam-
bém são escassos, logo é necessário que elas sejam melhores estudadas para avaliação do seu potencial 
de utilização e comercialização.
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Resumo: O objetivo foi examinar a velocidade de propagação de ondas de tensão sw), bem como a sua relação com 
algumas variáveis de crescimento e propriedades da madeira de 12 genótipos de Eucalyptus grandis x Eucalyptus 
urophylla, aos 6 anos de idade e oriundos de Aracruz-ES. Coletou-se 5 árvores para cada clone em função do DAP 
médio das parcelas, sendo mensurada também a altura total. Na região do DAP das árvores, retirou-se toretes que 
foram utilizados na análise não destrutiva da madeira, pelo método de propagação de ondas de tensão com o equi-
pamento Stress Wave Timer (Metriguard®). Após, as leituras retirou-se discos dos toretes para avaliação da relação 
cerne/alburno, densidade básica, morfologia de vasos e fibras e ângulo microfibrilar da madeira. Os genótipos 
avaliados foram classificados em 4 grupos de sw, com amplitude de 1624 e 2292 m s-1. As correlações de sw com as 
variáveis dendrométricas das árvores e propriedades da madeira foram de baixa intensidade e não significativas. 
A sw variou expressivamente entre os genótipos, sendo uma importante e potencial variável para a classificação 
qualitativa e segregação dos mesmos.

Palavras-chave: Avaliação não destrutiva; Stress Wave Timer; relação funcional; Qualidade da madeira.

STRESS WAVE PROPAGATION AND ITS RELATIONSHIP WITH PROPERTIES OF 
EUCALYPTUS GENOTYPES WOOD

Abstract: The aim was examine the stress wave propagation (sw), as well as its relationship with some growth vari-
ables and wood properties of 12 genotypes of Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, at 6 years old and from 
Aracruz-ES. Five trees were collected for each clone as a function of the average DBH of stand, being measured 
the total height. In the DBH region of these trees, short logs were removed and used in the non-destructive anal-
ysis of the wood, using the stress wave propagation method with the Stress Wave Timer (Metriguard®). After the 
readings, disks were removed from short logs to evaluate the heartwood/sapwood ratio, basic density, morphology 
of vessels and fibers and microfibrilar angle. The evaluated genotypes were classified into four groups of sw, with 
amplitude of 1624 and 2292 m s-1. The correlations of sw with dendrometric variables of trees and wood properties 
were low intensity and not significant. The sw varied significantly between the genotypes, being an important and 
potential variable for their qualitative classification and segregation.

Keywords: Non-destructive evaluation; Stress Wave Timer; Functional relationship; Wood Quality. 
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1. INTRODUÇÃO

As técnicas não destrutivas são potenciais e se destacam por proporcionar agilidade de apli-

cação, conservação das amostras, coeficientes de correlação significativos e satisfatória relação custo/

benefício na condução das análises e obtenção dos equipamentos necessários (SEGUNDINHO et al., 

2012). Com base no fenômeno acústico, a emissão de ondas de tensão classifica a madeira quanto a sua 

qualidade e possibilita a obtenção do módulo de elasticidade dinâmico (MOEd), fundamentado pela ve-

locidade de propagação de ondas de tensão e a densidade aparente (TRIANOSKI, 2012). A velocidade 

das ondas de tensão varia conforme a perda de energia acústica que decorre em função da trajetória que a 

mesma irá percorrer entre os pontos de partida e chegada, com aplicação de um impacto (CRUZ, 2006). 

Este é um processo dinâmico que está intimamente relacionado com as propriedades físico-mecânicas 

do lenho (CANDIAN; SALES, 2009).

Dentro desse contexto, ressalta-se a necessidade de pesquisas que verifiquem e caracterizem 

a qualidade do lenho de diferentes materiais genéticos, ponderando um direcionamento correto da ma-

deira para diferentes áreas da indústria. Por meio da caracterização da madeira, será possível selecionar 

indivíduos com características ideais para utilizações mais exigentes, o que irá reduzir os custos de 

fabricação e melhorar a produtividade industrial. Essas avaliações são necessárias para gerar o embasa-

mento e o conhecimento para adequação das técnicas de operação em andamento à realidade do material 

disponível, evitando-se desperdícios e retrabalhos. Hamilton et al. (2017) concluíram que a velocidade 

de ondas de tensão pode ser usada como critério de seleção indireta para o rendimento da polpa Kraft 

em programas de melhoramento de Eucalyptus globulus.

Teve-se por objetivo examinar a velocidade de propagação de ondas de tensão, bem como a 

sua relação com algumas variáveis de crescimento e propriedades da madeira de genótipos de Eucalyp-

tus grandis x Eucalyptus urophylla.

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Avaliou-se a madeira de 12 clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, com 6 

anos de idade, provenientes de teste clonal implantado no município de Aracruz – ES (19°49’11” S e 

40°16’27” O). Foram colhidas cinco árvores de cada clone (60 árvores no total) que possuíam o diâme-

tro médio, selecionadas aleatoriamente dentro das parcelas experimentais, excluindo as de bordadura. 

Realizou-se a mensuração do DAP e altura total (HT) de todas as árvores. Na posição do DAP, um torete 

de 50 cm de comprimento foi retirado a fim de melhor amostrar o lenho nesta região durante os ensaios 

tecnológicos (Figura 1). O teor de casca (TC) foi calculado pela relação das áreas com casca e sem casca 

de cada torete.
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Figura 1 – Esquema de amostragem para análise de propagação de ondas de tensão e propriedades 
da madeira de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla.

A velocidade de propagação de ondas de tensão foi avaliada com o equipamento Stress Wave 
Timer (Metriguard®, modelo 239A), sendo as leituras realizadas na direção do comprimento dos toretes 
com casca, paralelamente às fibras (Figura 1). O equipamento registra o tempo de propagação das ondas 
de tensão, mediante o impacto com o martelo, ao longo de uma distância pré-definida entre os acelerô-
metros de partida e recepção, instalados nas extremidades dos toretes em sua região periférica (SOUZA, 
2006). Realizou-se três mensurações em cada posição do torete e o tempo de propagação de ondas de 
tensão médio foi calculado, sendo a velocidade calculada pela Eq. 1.

V𝑠𝑠𝑠𝑠  = 
𝐿𝐿

t x 10−6 (1)

Em que:

Vsw: velocidade de propagação de ondas de tensão (m/s);

L: distância percorrida pelas ondas de tensão (m);

t: tempo de propagação de ondas de tensão (µs).
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Após, a análise não-destrutiva dos toretes, retirou-se discos (5 cm de espessura) dos mesmos 
para avaliação da densidade básica e dos elementos anatômicos da madeira (Figura 1, Quadro 1). Para 
a mensuração dos elementos anatômicos utilizou-se o microscópio Zeiss, modelo Axio Scope.A1 jun-
tamente com o software Axio Vision SE64. A mensuração do ângulo microfibrilar (AMF) foi realizada 
sob luz polarizada neste microscópio, em lente de aumento 50 vezes.

Quadro 1 – Descrição das propriedades da madeira e sua experimentação.

Variável Amostragem Repetições Metodologia
Cerne e alburno 
(C/A)

Discos inteiros 5 discos por clone x 12 clones = 
60 discos no total

Carneiro 
(2017)

Densidade básica 
(DB)

Cunhas opostas 5 discos por clone x 12 clones x 2 
cunhas opostas = 120 cunhas no 
total

NBR 11941 
(ABNT, 2003)

Vasos (Diâmetro e 
frequência)

Corpos de prova de 1,0 x 1,5 x 2,0 
cm (radial, tangencial e longitudi-
nal) em 3 posições (medula, cerne 
periférico e casca)  cortes his-
tológicos de 18-20 µm  lâminas 
temporárias

5 discos por clone x 12 clones x 
3 corpos de prova = 180 lâminas 
histológicas no total

COPANT 
(1974) e 
IAWA (1989)

Fibras (compri-
mento, diâmetro do 
lume e espessura da 
parede)

Corpos de prova de 1,0 x 1,5 x 2,0 
cm (radial, tangencial e longitudi-
nal) em 3 posições (medula, cerne 
periférico e casca)  macerados

5 discos por clone x 12 clones x 3 
corpos de prova = 180 macerados/
lâminas no total

Dad-
swell (1972), 
COPANT 
(1974) 
e IAWA 
(1989)

Ângulo microfibrilar 
(AMF)

Corpos de prova de 1,0 x 1,5 x 
2,0 cm (radial x tangencial x lon-
gitudinal) do cerne periférico  
cortes histológicos de 6 µm  
macerado

5 discos por clone x 12 clones x 1 
corpo de prova = 60 cortes/mace-
rados/lâminas no total

Lima, Breese 
e Cahalan 
(2004)

O estudo foi conduzido sob delineamento inteiramente casualizado. Foram avaliados 12 tra-
tamentos (genótipos) e cinco repetições (árvores). Os dados de Vsw passaram pelo teste de normalidade 
de Shapiro-Wilk e de Levene para homocedasticidade de variância. A análise de variância (ANOVA) 
foi aplicada e quando observadas diferenças de Vsw entre os genótipos, utilizou-se o teste de Scott-Knott 
para a comparação entre grupos de genótipos. A relação funcional da Vsw com as demais propriedades 
do lenho foi avaliada pela correlação linear de Pearson. Todos os testes foram analisados ao nível de 95 
% de probabilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os 12 genótipos avaliados foram classificados em 4 grupos de Vsw, com o clone 6 no grupo de 

maior Vsw, enquanto o clone 8 no de valor mínimo dessa propriedade (Figura 2). Os clones 2, 5, 1, 3, 7, 
9 e 4 foram ranqueados no grupo de magnitudes mais próximas da média geral de Vsw. Os clones 12, 11 
e10 foram agrupados em posição intermediária entre a média geral de Vsw e o grupo de mínimo valor. 
Ressalta-se que quanto maior a Vsw, maior será o MOEd estimado, e consequentemente maior a resistên-
cia e rigidez da madeira (OLIVEIRA, 2008). Portanto, a técnica não-destrutiva de propagação de ondas 
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de tensão aplicada em toretes demonstrou ser potencial para a classificação qualitativa de genótipos de 
eucalipto em idade jovem, possibilitando a segregação e informações de suas performances para usos 
como produtos sólidos ou estruturais.

Figura 2 – Ranqueamento da velocidade de propagação de ondas de tensão dos genótipos de E. 
grandis x E. urophylla aos 6 anos de idade.

Apesar da maior Vsw no sentido do comprimento dos toretes, o clone 6 não apresentou elevada 
DB (0,54 g cm-3), o que corrobora uma possível baixa correlação entre as propriedades. Outros fatores, 
além da DB, podem explicar as diferenças observadas na propagação de ondas de tensão dos genótipos. 
A rigidez do material e a estrutura anatômica do lenho influenciam diretamente a propagação da onda 
(PEDROSO, 2014), bem como a umidade da madeira. A Vsw varia em função da nodosidade, ângulo e 
tipo de grã e disposição dos elementos anatômicos da madeira, enfatizando que os nós influenciam de 
maneira direta no deslocamento das ondas (CRUZ, 2006). Contudo, cerca de 15% da variação de Vsw da 
madeira de E. grandis x E. urophylla, pode ser explicada pelo comportamento da grã (COELHO, 2016). 

Os valores médios de sw encontrados para os genótipos de E. grandis x E. urophylla aos 6 anos 
de idade variaram entre 1624 e 2292 m s-1. Estes valores foram inferiores quantitativamente aos deter-
minados em tábuas de Eucalyptus urophylla (3542 e 4761 m s-1) e de Eucalyptus cloeziana (2883 e 4790 
m s-1) em idades desconhecidas (CRUZ, 2006). Por outro lado, os valores encontrados neste trabalho 
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foram superiores a faixa de 821 a 1007 m s-1, observada para árvores de 21 clones de Eucalyptus sp., aos 
3 anos de idade, plantados em Andrelândia – MG (OLIVEIRA, 2008). As diferenças entre as amostras 
avaliadas, tábuas, toretes e árvores, tem impacto direto na divergência dos resultados, somado a genóti-
pos, idades e locais de crescimento.

Maiores valores de Vsw, associados a densidade da madeira, poderão diagnosticar elevada ri-
gidez do lenho das árvores. Esta relação é benéfica em termos de conferir ao povoamento florestal, 
formado por um grupo de genótipos ou por um clone específico, maior resistência aos danos pela ação 
de ventos. Estudos com a aplicação da técnica de propagação de ondas de tensão para a seleção de ge-
nótipos resistentes à ventos são ainda necessários e importantes no Brasil. 

As correlações de Vsw com as variáveis dendrométricas das árvores e algumas propriedades da 
madeira foram todas inferiores a 0,50, sendo a maioria não significativas (Figura 3). Entre as variáveis 
dendrométricas das árvores, apenas o TC apresentou relação significativa com a propagação de ondas de 
tensão, ou seja, quanto maior a proporção de casca, menor a Vsw. Uma vez que as leituras com o Stress 
Wave Timer foram realizadas nos toretes com casca, essa relação demonstra que na prática, cascas mais 
espessas tem potencial de impactar negativamente a propagação das ondas de tensão. Nesse sentido, é 
importante considerar esse efeito da casca e ajustar as estratégias de amostragem para a realização das 
leituras de propagação de ondas de tensão. 

Figura 3 – Correlações de Pearson da velocidade de propagação de ondas de tensão com variáveis 
dendrométricas, densidade básica e elementos anatômicos da madeira de genótipos de E. grandis 
x E. urophylla aos 6 anos de idade.
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O DAP e HT das árvores e a relação C/A dos genótipos de E. grandis x E. urophylla, aos 6 anos 

de idade, não possuem relação significativa com a Vsw na madeira dos toretes. Dessa forma, o diâmetro 

das árvores que é condizente com os dos toretes não influenciou a propagação das ondas de tensão, 

assim como, a proporção dos diferentes tecidos lenhosos (cerne e alburno) que o compõem. Ausência 

de correlações significativas da Vsw com o DAP das árvores também foi observada para clones de Eu-

calyptus sp. (OLIVEIRA, 2008). 

Quanto maior a DB da madeira dos clones de eucalipto, maior a Vsw. Observou-se uma cor-

relação positiva e fraca, mas significativa entre a densidade e a propagação das ondas. Os lenhos mais 

densos possuem menor proporção de espaços vazios e cavidades intercelulares, que comumente, ate-

nuam as ondas de tensão. Uma estrutura lenhosa mais coesa possibilita um menor tempo para onda de 

tensão percorrer do ponto de partida ao de recepção. Essa proposição é corroborada pelos coeficientes 

de correlação da Vsw com o diâmetro tangencial dos vasos (DV) e a espessura da parede das fibras (EP), 

nas quais, o maior DV e a maior EP diminuem e aumentam significativamente a propagação de ondas de 

tensão, respectivamente. Já, a frequência de vasos (FV), o comprimento (CF) e diâmetro de lume (DF) 

das fibras não relacionaram com a Vsw da madeira. 

Uma correlação positiva e significativa do AMF com a Vsw foi observada, em valores absolu-

tos a segunda maior. Teoricamente, quanto menor o AMF, maior a estabilidade dimensional e rigidez 

da madeira e consequentemente maior a velocidade de propagação de ondas. Esta seria a relação lógica 

esperada, contudo ela não foi confirmada neste trabalho. Provavelmente, o agrupamento dos genótipos 

para análise de correlação, acrescentou variabilidade a análise, o que gerou uma relação casual e não por 

covariância. Em adição, há diversidade de AMF entre os genótipos, mesmo aqueles de mesmo grupo de 

Vsw, o que perfaz relações específicas por material. 

4. CONCLUSÃO

A velocidade de propagação de ondas de tensão variou expressivamente entre os genótipos, 

sendo um importante e potencial variável para a classificação qualitativa e segregação dos mesmos. 

Em adição, ela apresentou relações funcionais de baixa intensidade com o teor de casca das árvores e a 

densidade básica e dimensões de vasos e fibras do lenho. 
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Capítulo 69

INTRODUÇÃO À SILVICULTURA

Talita Miranda Teixeira Xavier
Nathalia Gabriele Franca Dias

Caroline Palacio de Araújo

 A silvicultura é uma ciência que estuda a manutenção de florestas nativas e plantadas, 

abordando temas relacionados a tecnologia de sementes, produção de mudas florestais, pro-

pagação clonal em massa, nutrição, manejo de solos florestais e mudanças climáticas. Ambas 

as florestas possuem grande importância, sejam elas florestas nativas, ou plantadas, cada qual 

cumprindo seu papel.

 Florestas plantadas são fonte de matérias-primas para indústrias madeireiras, de carvão, 

celulose e papel. A propagação clonal de mudas permite que plantios comerciais se tornem 

mais homogêneos, corroborando para uma maior uniformidade e alta capacidade na produção. 

Também são de grande importância na redução do impacto antrópico sobre florestas nativas, o 

que é importante para a conservação da biodiversidade.

 No cenário atual, de constante degradação, mudanças climáticas, e competições globais 

no mercado, a silvicultura exerce um papel indispensável, viabilizando a produção através de 

meios sustentáveis e manejo adequado, tornando a exploração das florestas, para esse fim, ra-

cional e produtiva. Contribui no reflorestamento, atuando a favor do controle de diversos pro-

cessos como a erosão, desertificação, enfraquecimento do solo, e melhoria na manutenção de 

recursos hídricos, sequestro de carbono, entre diversos outros.

 Devido a tais fatos, é incontestável a importância de estudos na área silvicultural, uma 

vez que o futuro das florestas depende das estratégias que serão tomadas em prol do desenvolvi-

mento da ciência e tecnologia envolvida nos processos, os quais tem por finalidade manutenção 

e melhoria dos recursos florestais. Os capítulos a seguir abordam temas atuais e relevantes em 

silvicultura, auxiliando no entendimento desta área de estudo.
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Capítulo 70

ANÁLISE DE OPÇÕES REAIS NA MICROGERAÇÃO 
DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM VIVEIRO 

FLORESTAL

F. S. CAVALCANTE1; R. A. MUNIS1; T. DA SILVA1; D. SIMÕES2

1 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu. Brasil
2 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus Experimental de Itapeva. Brasil.

Autor correspondente (e-mail): Felipe Soares Cavalcante (felipe.soaresc@hotmail.com)

Resumo: Por ser considerada uma fonte de energia sustentável e limpa, a utilização da energia solar fotovoltaica 
se torna cada vez mais utilizada e consequentemente mais comercializada. Contudo, os projetos que avaliam essa 
tecnologia de forma econômica são considerados iniciais e tendem a apresentar condições de incertezas, sobretu-
do, no Brasil. Deste modo, a adoção de modelos dinâmicos de avaliação econômica que permitem flexibilizar o 
gerenciamento destes projetos de investimentos se fazem necessários. Sendo assim, analisamos a viabilidade eco-
nômica da microgeração de energia solar fotovoltaica para um viveiro florestal de produção de mudas de Eucalyp-
tus por meio da Abordagem de Opções Reais. O sistema foi dimensionado a partir do consumo de energia elétrica 
do viveiro florestal para a produção das mudas, localizado na região Centro-Oeste do estado de São Paulo e com 
capacidade de produção anual de 30 milhões de mudas do gênero Eucalyptus. O Capital expenditure demandado 
para aquisição dos painéis fotovoltaicos e inversores foi de USD 112.228 com valores médios de depreciação de 
USD 146 e USD 4.649, respectivamente e uma receita anual de USD 25.022. Posto isto, empregou-se um modelo 
dinâmico de avaliação para as opções do projeto e por sua vez, ao considerar uma taxa do custo de oportunidade 
de capital de 6,56 % ao ano, obteve-se um valor presente líquido tradicional de USD 51.511, logo, ao ponderar a 
simulação de Monte Carlo, foi obtida uma volatilidade de 0,70 e um valor presente líquido expandido que foi de 
USD 65.289. Portanto, concluiu-se que a utilização de energia solar fotovoltaica para o viveiro florestal, é econo-
micamente viável, sobretudo, quando flexibilidades gerenciais são incorporadas as quais aumentaram em 78,90 % 
o valor do projeto de investimento.
Palavras-chave: Eucalyptus, flexibilidades gerenciais, viabilidade econômica, silvicultura.

REAL OPTIONS ANALYSIS OF SOLAR PHOTOVOLTAIC MICROGENERATION IN 
A FOREST NURSERY

Abstract: Solar photovoltaic energy is considered to be a sustainable and clean source of energy, and it is becom-
ing more and more used and consequently more commercialized. However, the projects that evaluate this technol-
ogy economically are considered initial and tend to present uncertain conditions, especially in Brazil. Thus, the 
adoption of dynamic models of economic evaluation that allow flexibility in the management of these investment 
projects is necessary. Thus, we analyze the economic viability of solar photovoltaic microgeneration for a forest 
nursery producing Eucalyptus seedlings using the Real Options Approach. The system was dimensioned based on 
the electric energy consumption of the forest nursery for the production of seedlings, located in the Midwest region 
of the state of São Paulo and with an annual production capacity of 30 million seedlings of the Eucalyptus genus. 
The Capital expenditure required to purchase the photovoltaic panels and inverters was USD 112,228 with aver-
age depreciation values of USD 146 and USD 4,649, respectively, and an annual revenue of USD 25,022. Thus, 
a dynamic model was used to evaluate the project options, and by considering an opportunity cost of capital rate 
of 6.56 % per year, a traditional net present value of USD 51,511 was obtained; then, when weighting the Monte 
Carlo simulation, a volatility of 0.70 was obtained, and an expanded net present value of USD 65. 289. Therefore, 
it was concluded that the use of photovoltaic solar energy for the forest nursery is economically feasible, especially 
when management flexibilities are incorporated, which increased the value of the investment project by 78.90 %.
Keywords: Eucalyptus; Managerial flexibilities; Economic viability; Forestry.
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1. INTRODUÇÃO
A matriz energética mundial atual da geração de energia elétrica está, sobretudo, fundamenta-

da no consumo de combustíveis não renováveis e que pode levar a um esgotamento das reservas, assim 
como gera ameaça real ao meio ambiente e a população mundial. No contexto brasileiro, a estrutura 
energética principal é composta por hidrelétricas que dependem de níveis estáveis nos reservatórios, 
assim, caso haja oscilação no regime de chuvas, esse fornecimento pode ser comprometido.

Com o objetivo de diversificar essa matriz primaria, estudos e investimentos tecnológicos bus-
cam alternativas que não degradam o meio ambiente por meio de recursos naturais renováveis. Nessa 
perspectiva, a energia solar fotovoltaica é evidenciada por ter diversas situações que podem ser utiliza-
das, e sobretudo pelo declínio dos preços dessa tecnologia tornando-a acessível (HAEGERMARK et 
al., 2017; KUMAR, 2015).

O setor de florestas plantadas no Brasil busca cada vez mais novas tecnologias para suprir a 
demanda por alta produtividade, e por consequência intensificam os investimentos em viveiros florestais 
considerados de grande importância para o setor, visando à produção de mudas florestais de melhores 
qualidades (ALMEIDA et al., 2020).

Para que ocorra a implantação, é necessário o desenvolvimento de uma gestão adequada que 
mantenha o controle dos aportes financeiros e continuidade das atividades. No entanto, de acordo com 
Kim et al. (2017) a avaliação econômica tradicional não é adequada para apoiar tomadas de decisões em 
relação aos investimentos, sobretudo, em energias renováveis por não tratar a volatilidade e flexibilidade 
gerencial do projeto, logo propõe a utilização da Análise de Opções Reais como alternativa.

A ponderação da volatilidade no mercado de energia é de extrema importância, visto sua natu-
reza intermitente e seus fatores ambientais (WANG et al. 2018). Nessa perspectiva, o presente trabalho 
visou aplicar a Análise de Opções Reais para avaliar os riscos relacionados às incertezas na microgera-
ção de energia solar fotovoltaica em um viveiro florestal.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A análise foi desenvolvida a partir de coeficientes técnico-econômicos de um viveiro florestal 

de mudas de Eucalyptus, localizado na região Centro-Oeste do Estado de São Paulo e com uma produ-
ção de 15 a 18 milhões de mudas ao ano. A energia elétrica média anual demandada para a produção 
atual é 200.000 Kwh, mensurada na quantidade de energia elétrica consumida no período de um ano.

Projetou-se um fluxo de caixa para um horizonte de 25 anos, estimado pela vida útil dos equi-
pamentos. A receita foi calculada a partir da economia de energia elétrica durante o período. O custo de 
oportunidade do projeto de investimento (Eq. 1), foi estimado por meio da metodologia do Custo Médio 
ponderado de capital (CMPC) de acordo com Assaf Neto (2014) e Lucena et al. (2013).
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝐾𝐾𝑒𝑒  
𝐸𝐸

𝐷𝐷 + 𝐸𝐸  𝐾𝐾𝐷𝐷  
𝐷𝐷

𝐷𝐷 + 𝐸𝐸  (1 − 𝜏𝜏) (1)

Em que:

CMPC é o custo médio ponderado do capital;

Ke representa o custo do capital próprio;

KD é o custo do capital de terceiros antes dos impostos

E é o valor de mercado do capital próprio da empresa;

D é o valor de mercado do capital de terceiros da empresa;

D+E é o valor de mercado do capital total;

τ é alíquota do Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas e o Imposto sobre o Lucro Líquido.

A estimativa da volatilidade futura do valor dos projetos de investimentos, foi por meio da 
simulação pelo método de Monte Carlo, com o auxílio do software @Risk Copyright © 2020 Palisade 
Corporation (PALISADE, 2020), que permitiu a geração de 100.000 números pseudoaleatórios, resul-
tando em um valor presente probabilístico, consoante a Brandão et al. (2005).

O ativo foi modelado seguindo um modelo binomial de árvore binomial desenvolvido por 
Cox, Ross e Rubinstein (1979), por meio do software de programação dinâmica Decision Programming 
Language (DPL), Copyright © 2020 Syncopation Software (SYNCOPATION, 2020).

Após a modelagem do ativo subjacente, ponderou-se o regime de diferimento do investimento 
inicial do ano 0 para o ano 1, para efetiva implantação do projeto, similarmente, considerou a opção 
de expandir 25% da cobertura energética do viveiro florestal ao final do ano 5 e considerar a opção de 
abandonar o projeto de investimento nos anos 10 ou 20, pois, em condições de mercado não favoráveis, 
prejuízos seriam acarretados com sua continuidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante do consumo médio anual considerou-se que o capital expenditure - CAPEX para aqui-

sição dos painéis fotovoltaicos e inversores foi de USD 112.228 com valores médios de depreciação de 
USD 146 e USD 4.649, respectivamente. Ao considerar a instalação dos painéis fotovoltaicos e inverso-
res gerou-se uma economia que permitiu uma receita anual estimada de USD 25.022.

Ao ponderar o custo de capital de 8,49 %, o custo do capital de terceiros antes dos impostos 
de 7,73 %, a taxa de retorno de um ativo livre de risco que foi de 5,33 %, a taxa de retorno prevista para 
a carteira de mercado e um Spread de 2,40 %, foi possível obter uma taxa do custo de oportunidade de 
capital de 6,56 % ao ano. À vista disso, foi possível estimar o valor presente líquido tradicional de USD 
51.511 (Figura 1).
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Figura 1 – Distribuição do valor presente líquido tradicional sem opções considerando a utilização de 
energia solar fotovoltaica para o viveiro florestal.

Ao considerar a Análise das Opções Reais no projeto e ao realizar a simulação de Monte Carlo, 
foi possível determinar uma volatilidade de 0.6998 (Figura 2). Um dos motivos para a grande volatili-
dade da energia fotovoltaica, segundo Wang et al. (2018) são fatores ambientais que podem ocasionar 
oscilações em seu preço. Do mesmo modo, Elgamal e Demajorovic (2020) corroboram que a volatilida-
de é influenciada pela variação do dólar.

Figura 2 – Rentabilidade do projeto de investimento por meio do método de Monte Carlo.
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Ao determinar o valor da opção do projeto e o valor presente líquido obtido por meio da Aná-
lise de Opções Reais foi possível estimar o valor presente líquido expandido de USD 65.288,90. Este 
valor positivo denota que o projeto é viável economicamente, assim o mesmo agregará valor à empresa 
e ao tomador de decisão, conforme discutido por Leite et al. (2016).

Conseguinte, com a geração da política ótima do projeto de investimento (Figura 3), observou-
-se que as opções de diferimento no ano 0 e investimento no ano 1, ocorreram em 100 % dos casos. Do 
mesmo modo, a opção de continuar com o projeto de investimento, testada no ano 5, retornou à proba-
bilidade de 100 % de ocorrência, seguida, de 0 % de expansão. A probabilidade de continuar o projeto 
na 4 decisão é de 67 %.

Figura 3 – Árvore de política ideal.

4. CONCLUSÃO
A instalação de sistema fotovoltaico para a geração de energia elétrica em um viveiro florestal 

agrega valor ao projeto de investimento por meio da Análise de Opções Reais.

O exercício das opções reais combinadas aumenta 78,90 % o valor do projeto de investimento 
quando comparado ao método tradicional de avaliação de investimentos.

A decisão ótima de investimento referente às opções combinadas sugere 100 % para a expan-
são do projeto de investimento no quinto ano da vida útil do projeto de investimento.
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Capítulo 71

ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE GENÓTIPOS DE 
MORINGA OLEIFERA COLETADOS NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO
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Resumo: A moringa oleifera Lam (moringaceae) é uma planta originária da índia, sendo atualmente muito cul-

tivada na América Central e em partes da África. Possui uma grande capacidade de uso medicinal pelo seu alto 

valor nutricional. Este trabalho tem como objetivo caracterizar por meio de estudos morfológicos três genótipos 

de Moringa oleífera, coletados no Espírito Santo. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Univer-

sidade Federal do Espírito Santo, utilizando o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. As 

características avaliadas foram altura e diâmetro da planta, comprimento da folha e comprimento do pecíolo. Com 

os resultados obtidos neste trabalho foi possível concluir que as características altura e diâmetro da planta, no 

período em que foram avaliados, não possibilitaram a distinção entre os genótipos de Moringa oleífera estudados. 

Para as avaliações relacionadas as folhas, não foi possível observar diferença entre os genótipos 

Palavras-chave: Recursos genéticos florestais; Pré-melhoramento; Diversidade genética.

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF MORINGA OLEIFERA GENOTYPES 
COLLECTED IN THE STATE OF ESPÍRITO SANTO

Abstract: Moringa oleifera Lam (moringaceae) is a plant native to India and is currently widely cultivated in 
Central America and parts of Africa. It has a great capacity for medicinal use due to its high nutritional value. 
The main objective of this work is to characterize, through morphological studies, the study of the morphological 
characteristics of three genotypes of Moringa oleifera, collected in Espírito Santo. The experiment was carried 
out in a greenhouse at the Federal University of Espírito Santo, using a completely randomized design with four 
replications. The characteristics evaluated were plant height and diameter, leaf length and petiole length. With the 
results obtained in this work, it was not possible to conclude that the characteristics of height and plant diameter, 
in the period in which they were evaluated, did not allow the distinction between the studied Moringa oleifera gen-
otypes. For the evaluations related to the leaves, it was not possible to observe differences between the genotypes

Keywords: Forest genetic resources; Pre-improvement; Genetical diversity.
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1. INTRODUÇÃO
A moringa oleífera, pertence à família Moringaceae, originária do nordeste indiano, e conhe-

cida popularmente como cedro, moringueiro, lírio branco, quiabo-de-quina, acácia-branca e árvore-ra-
banete-de-cavalo (RANGEL, 2003). A moringa pode ser utilizada não só como uma planta arbórea, mas 
também como uma planta comestível e com propriedades medicinais. Em países do continente Africano 
a moringa é utilizada para auxiliar no combate à desnutrição, devido ao seu   alto valor nutricional. De-
vido as suas propriedades medicinais a moringa pode ser utilizada como anti-inflamatório, anti-diarrei-
ca, anti-microbiana, anti-espasmódica, anti-diabética, diurética e vermífuga.  (IT’S MORINGA, 2013; 
COLOMBO, 2012).

De sua semente se extrai um óleo similar em qualidade ao azeite de oliva e, quando verdes, 
podem ser cozidas, como a vagem do feijão, e serem servidas na forma de salada. Das flores se faz um 
prato apreciado na Indonésia e Timor Leste, chamado Makansufa, além do uso no chá. De suas cascas 
se faz artesanato. E suas folhas além de comestíveis servem de base para chás de uso contínuo (CO-
LOMBO, 2012).

A moringa também tem alto potencial de uso na recuperação de áreas degradadas, por ser uma 
espécie pioneira, haja vista que a escolha correta de plantas para o processo de sucessão em uma área 
degradada é um dos pontos mais críticos do processo de recuperação (NERI et al., 2011). Os primeiros 
relatos de cultivo da moringa no Brasil, ocorreram em 1984 no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Devi-
do a sua facilidade de desenvolver em quase todos os tipos de solo e por tolerar uma variação de tempe-
ratura de -1 °C a 48 °C, o seu cultivo se expandiu para outros estados do país, como o Maranhão, Minas 
Gerais e Espírito Santo (ESPLAR, 2006). Logo, o conhecimento da diversidade genética existente entre 
as plantas de moringa cultivadas no Brasil é de grande importância, principalmente para o conhecimento 
do grau de parentesco existentes entre elas e para iniciar-se um programa de melhoramento genético da 
espécie, além do uso da mesma como recurso genético florestal.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é caracterizar morfologicamente três genótipos de Mo-
ringa oleífera coletados no Espírito Santo. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
O material empregado neste trabalho foi coletado em três locais distintos no Estado do Espí-

rito Santo, sendo Marataízes; Barra do Itapemirim; e no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) de 
Alegre. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal do Espírito Santo. 
O clima é quente e chuvoso, no verão, e seco, no inverno, e altitude de 277 m sendo caracterizada como 
tropical de altitude (Cwa) segundo a classificação climática de Köppen.

Foram avaliados três genótipos provenientes de locais distintos, obtidos no ano de 2020, atra-
vés de doações. O experimento iniciou no mês de fevereiro de 2021, onde os genótipos foram semeados 
em bandejas de poliestireno de 128 células, com substrato comercial e quando apresentaram dois a 
quatro pares de folhas definitivas, foram transplantados para vasos de 20 L, contento uma mistura de 
solo, areia e esterco, na proporção de 1:1:1. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente ca-
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sualisado, com quatro repetições. As características morfológicas avaliadas foram altura da parte aérea e 
diâmetro do coleto, número de folíolos, comprimento das folhas e comprimento do pecíolo.

A altura das plantas foi medida desde o transplantio, sendo coletada da base até o ponto mais 
alto do indivíduo, sendo medida com fita métrica graduada e expressa em centímetros. O diâmetro do 
coleto das plantas foi medido com o auxílio de um paquímetro digital em milímetros a 5 cm do substrato.

Os comprimentos das folhas foram medidos com régua graduada em cm, da base até o ápice 
da folha. A contagem de folíolos por folha foi realizada por meio da contagem manual do número de 
folíolos por folha dos genótipos, e o comprimento do pecíolo foi medido da base do pecíolo até o pri-
meiro folíolo.

O processamento dos dados de campo foi realizado com o programa Excel, no qual foram 
realizados os procedimentos da estatística descritiva, como valores, médios e gráficos, a fim de correla-
cionar os dados obtidos, através do Teste F, a 1% de probabilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as avaliações referente a característica de altura da parte aérea da planta, foi possí-

vel observar que os três genótipos de Moringa oleifera avaliados tiveram crescimentos similares com 
163,75; 176,00; 173,75 cm, respectivamente aos genótipos G2 G3 e G4 (Gráfico 1), ou seja, os três tem 
alturas próximas, conforme demonstrado no Gráfico 1. O mesmo resultado também foi observado por 
meio do teste F (Tabela 1). Estes resultados demonstram significância dos tratamentos, no que se refere 
aos três genótipos em estudo, não sendo uma característica indicada para diferenciar morfologicamente 
estes indivíduos. Resultados semelhantes também foram identificados por Pascua González (2014) ao 
estudar a característica altura das plantas em quatro genótipos de Moringa, na Nicarágua, onde autor 
verificou que a variação de altura de 125 cm a 182 cm, é considerada adequados para a espécie, demons-
trando desta forma, que esta característica não possibilitou a diferenciação entre os materiais avaliados. 

O diâmetro do coleto, característica relacionada com a idade e crescimento da planta é uma 
variável utilizada para calcular a área basal ou biomassa como parâmetro indicador do potencial produ-
tivo de madeira e semente, por exemplo (PÉREZ et al., 2011). Ao avaliar o crescimento em diâmetro 
dos três genótipos de moringa, não se notou uma diferença estatística nos valores ao longo do tempo, 
conforme o Gráfico 2.

O genótipo 2, após 112 dias de avaliação, teve seu desenvolvimento em destaque quando 
comparando apenas a observação dos valores médios com os outros dois genótipos. Com o passar dos 
dias foi observado que o genótipo 3 se desenvolveu e ficou com o diâmetro bem próximo do genótipo 
2 (6,83 mm e 6,81 mm, respectivamente). Já o genótipo 4 foi o que obteve o menor diâmetro, 6,13 mm.

Entretanto, com o teste F não foi possível observar diferença estatística entre os genótipos, 
conforme a Tabela 1. É importante destacar que o diâmetro do coleto é de fundamental importância no 
potencial da muda de sobrevivência e crescimento pós plantio. Segundo CARNEIRO (1983), as plantas 
com maior diâmetro apresentam maior sobrevivência, especialmente pela maior capacidade de forma-
ção e de crescimento de novas raízes.
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Gráfico 1 – Variação ao longo dos 126 dias de avaliação da característica altura de planta dos três 
genótipos de Moringa oleifera avaliados.

Tabela 1 – Análise de variância para a característica altura de planta avaliada em três genótipos de 
Moringa oleifera. 

FV GL SQ QM Fc Ftab
Trat 4 44914,6717 11228,66792 0,0007242 7,85
Resíduo 7 108528703 15504100,38   
Total 11 108573617 x   

Gráfico 2 – Variação ao longo dos 126 dias de avaliação da característica diâmetro do coleto dos três 
genótipos de Moringa oleifera. 
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Tabela 2 – Análise de variância para a característica diâmetro de planta avaliada em três genótipos 
de Moringa oleifera.

FV GL SQ QM Fc Ftab
Trat 4 51,7406 12,93515 6,82E-05 7,85
Resíduo 7 1328546,477 189792,3538   
Total 11 1328598,217 x   

Para a característica comprimento das folhas dos genótipos avaliados, foi possível observar 

uma variação entre os genótipos quando comparados os seus valores médios (sem análise estatística), 

sendo o 4 o que apresentou as maiores folhas (38,45 cm) seguindo pelo genótipo 3 (35 cm). O genótipo 

2 foi o que obteve as menores folhas (32,25 cm), conforme o Gráfico 3.

Gráfico 3 – Comprimento médio do pecíolo dos três genótipos de Moringa Oleífera.

Em relação a característica do comprimento do pecíolo dos três genótipos, foi possível ob-

servar diferenças entre os indivíduos (Gráfico 4). O genótipo 4 foi o que obteve o maior comprimento 

médio (12,22 cm), seguido pelo genótipo 3 (11,37 cm) e por fim o genótipo 2 (9,47 cm).
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Gráfico 4 – Comprimento médio do pecíolo dos três genótipos de Moringa Oleífera.

Com as características comprimento da folha e diâmetro do pecíolo foi possível observar que 

os genótipos se diferenciaram entre si quando comparando seus valores médios não estatísticos, sendo o 

genótipo 4 o maior dos outros dois. Isso pode demonstrar que estas duas características são viáveis para 

auxiliar na distinção dos genótipos de Moringa oleífera estudados neste trabalho. 

4. CONCLUSÃO

Com os resultados obtidos neste trabalho foi possível concluir que as características altura e 

diâmetro de planta, no período em que foram avaliados, não possibilitaram a distinção entre os genóti-

pos de Moringa oleífera estudados.
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Resumo: A evidente necessidade de melhor caracterizar as espécies vegetais que ocorrem na Amazônia, tendo em 
vista sua grande diversidade, se transforma em uma barreira, dadas as dificuldades pela falta de reconhecimento 
dessas espécies, sobretudo em suas fases iniciais de desenvolvimento. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou 
caracterizar os aspectos dendrológicos em Bertholletia excelsa Bonpl., em diferentes estágios durante a fase em 
viveiro. Para tal, foram avaliadas plântulas e mudas, aos 90 dias e 1 ano de viveiro após a germinação, respectiva-
mente, considerando 10 indivíduos em cada fase e caracterizando a morfologia de caules e folhas através de fichas 
dendrológicas. Avaliadas as duas fases de desenvolvimento da B. excelsa, foi observado que, durante a transição da 
fase de plântula para muda, ocorreu alteração na coloração do limbo foliar e desenvolvimento de pecíolo na afolha 
antes séssil, assim como o surgimento de lenticelas ao longo do caule em substituição às cicatrizes peciolares antes 
apresentadas pelas plântulas.  Dessa maneira, em relação as fases avaliadas, constatou-se diferenças dendrológicas 
na folha e caule devido ao desenvolvimento do pecíolo e presença de lenticelas, as quais, mesmo na fase de muda, 
apresentam divergências quando comparadas a planta adulta.

Palavras-chave: Silvicultura; Botânica aplicada; Morfologia; Espécie florestal.

DENDROLOGICAL CHARACTERIZATION OF YOUNG PLANT AND SEEDLINGS 
OF BERTHOLLETIA EXCELSA BONPL.

Abstract: The obvious need to better characterize the plant species that occur in the Amazon, given their great 
diversity, becomes a barrier, given the difficulties caused by the lack of recognition of these species, especially 
in their early stages of development. In this sense, the present work aimed to characterize the dendrological as-
pects of Bertholletia excelsa Bonpl., at different stages during the nursery phase. For this purpose, seedlings and 
young plant were evaluated at 90 days and 1 year in the nursery after germination, respectively, considering 10 
individuals in each phase and characterizing the morphology of stems and leaves using dendrological sheets. After 
evaluating the two stages of development of B. excelsa, it was observed that, during the transition from the young 
plant to seedling stage, there was a change in leaf blade color and petiole development in the leaf before sessile, 
as well as the appearance of lenticels along the stem replacing the petiolar scars previously presented by the seed-
lings. Thus, in relation to the evaluated phases, dendrological differences were found in the leaf and stem due to 
the development of the petiole and the presence of lenticels, which, even in the seedling phase, show differences 
when compared to the adult plant.

Keywords: Forestry; Applied Botany; Morphology; Forest species.
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1. INTRODUÇÃO
A floresta Amazônica, considerada como maior depósito de biodiversidade do mundo, de-

monstra, graças aos ambientes distintos que a compõe, um considerável conjunto florístico caracteri-
zado por sua riqueza e, em alguns casos, exclusividade de espécies. Este conjunto de características 
proporcionam condições para que a Amazônia seja considerada uma região fitogeográfica individual 
caracterizada, principalmente, como floresta tropica úmida heterogênea (BRAGA, 1979; OLIVEIRA e 
AMARAL, 2004).

Essa grande diversidade constatada gera a necessidade do maior entendimento em relação às 
espécies florestais que ocorrem na região, visto a carência de informações mais detalhadas a nível de 
espécie. Estudos com foco em características detalhadas para espécies endêmicas ainda são poucos, 
principalmente ao considerarmos que informações acerca da fenologia, anatomia e morfologia atuam 
como base para a realização de diversos outros estudos (SANTOS, FREITAS, SANTOS, 2018; MAR-
TINS-DA-SILVA et al., 2004; FERREIRA, 2006).

Nesse contexto, a caracterização morfológica das espécies, sobretudo em seus estágios ini-
ciais, se torna extremamente relevante. Tal afirmativa é corroborada por Leonhardt et al. (2008), que 
ressaltam em seu trabalho a importância de tal caracterização em resposta a riqueza de espécies, princi-
palmente ao se considerar o uso das informações geradas como auxílio ao desenvolvimento de trabalhos 
com foco no desenvolvimento de mudas florestais, recuperação de áreas degradadas, manejo de áreas de 
regeneração, entre outros. Trabalhos voltados a identificação de plantas na fase juvenil tendem a apre-
sentar dificuldades devido aos caracteres morfológicos sofrerem alterações conforme o desenvolvimen-
to do indivíduo, ocasionando em um aspecto distinto quando a fase adulta é alcançada. Outro ponto que 
deve ser considerado é a semelhança morfológica que, muitas vezes, torna difícil a correta identificação 
e diferenciação da espécie.

Considerando a frequente necessidade da realização de trabalhos voltados a recomposição 
e recuperação de áreas degradadas, o reconhecimento das espécies que compõe o banco de plântulas 
permite alcançar o melhor entendimento do potencial de recuperação das áreas e, consequentemente 
garante maior eficiência da restauração florestal. Nesse sentido e considerando a importância de uma 
descrição correta de tais espécies, Amorim et al. (2008), destaca a obtenção de tais informações como 
contribuição à estudos referentes a biologia e taxonomia das espécies, permitindo o entendimento do 
ciclo biológico e regeneração natural.

Tendo isso em vista, observa-se a ocorrência de um aumento na quantidade de trabalhos com 
foco no estudo das características morfológicas das espécies. Ferreira e Barretto (2015) e Silva e Carva-
lho (2008) atribuem esse aumento ao crescente interesse no comercio de sementes e mudas de espécies 
florestais, que consequentemente, demandam informações precisas sobre o aspecto e comportamentos 
das espécies de interesse. Dessa maneira, o presente trabalho objetivou caracterizar os aspectos dendro-
lógicos de Bertholletia excelsa Bonpl, em diferentes estágios durante a fase de viveiro.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi conduzido nas instalações da Associação Ecológica Guaporé (Ecoporé), 

localizada no município de Rolim de Moura, Rondônia. As coletas foram realizadas nas instalações des-
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tinadas ao desenvolvimento do projeto Viveiro Cidadão, o qual atua na produção de mudas para projetos 
de recuperação de áreas degradadas junto aos produtores rurais locais.

O viveiro atua como foco na produção de mudas para atender a demanda do território da zona 
da mata rondoniense, atual área de atuação do projeto. O território da Zona da Mata é composto pelos 
municípios de Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia D’Oeste, 
Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura e Santa Luzia D’Oeste, compreendendo uma área total de 
17.120,29 km² (IBGE, 2017). A região apresenta clima tropical classificado como Aw de acordo com a 
classificação de Koppen e Geiger, com temperatura e precipitação médias anuais de 23,7 ºC e 1.813 mm 
respectivamente segundo dados disponibilizados pelo Climate-data.org (2020). A vegetação é caracte-
rizada como Floresta Ombrófila Submontana com predominância do Latossolo vermelho e vermelho-
-amarelo (IVANAUSKAS, ASSIS, 2009).

Foram avaliados mudas e plântulas de B. excelsa Bonpl. (Castanha do Brasil) considerando, 
para fins de caracterização, a avaliação de 10 indivíduos da referida espécie, de acordo com os critérios 
propostos por Lopes et al. (2012).  Segundo os autores, o termo “plântula” é empregado durante o perío-
do de tempo em que ocorre a emissão dos cotilédones e primeiro par de folhas (eófilos ou protófilos), já 
o termo “muda” é usado quando o eófilo atingiu uma diferenciação, se assemelhando as folhas adultas 
(metáfilos).

Dessa maneira, na fase de plântulas foram avaliadas espécies com dois meses de idade en-
quanto na fase de muda se considerou plantas com um ano após a germinação e em condições de ir à 
campo para plantio.

O estudofoi realizado com base nas características morfológicas externas organizando as in-
formações em fichas dendrológicas, tais como aspecto do caule, presença de pecíolo, pilosidade do caule 
e das folhas, lâmina foliar, principalmente em relação à nervação e suas diferenciações durante o de-
senvolvimento da muda, conforme proposto por Santiago et al. (2021). Além dos caracteres vegetativos 
foram realizadas medições do tamanho médio das folhas e altura para determinar o padrão das espécies 
considerando as condições de viveiro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante sua fase de plântula, a B. excelsa demonstrou um colo liso, sem diferenciação em 

relação ao caule. O caule apresentou forma cilíndrica e lisa, com exceção das cicatrizes peciolares cons-
tatadas devido a queda das primeiras folhas.

Nesse período já se nota o desenvolvimento, em média, de 3 a 4 pares de folhas com disposi-
ção alterna ao longo do caule. A folha foi caracterizada como séssil, concolor, assumindo uma coloração 
verde arroxeado tanto na face adaxial quanto abaxial, assumindo uma textura coriácea. A lâmina foliar 
apresentou formato elítico, com a base atenuada, ápice acuminado e borda serrada. A nervação foi 
identificada como camptódroma broquidódroma. Observou-se ainda que, em condições de viveiro, as 
folhas apresentaram, em média, 9,62 cm de comprimento e 3,21 cm de largura, com plântulas atingindo 
uma altura média de 7,24 cm, contrastando com tamanho da folha, que tende a ser superior a altura da 
plântula. 
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Durante a transição entre a fase de plântula para muda foram contatadas alterações de caracte-
rísticas morfológicas. Nessa fase, a lâmina foliar assumiu uma tonalidade de um verde puro, apresentado 
pecíolo caniculado, porém pouco desenvolvido, constando-se também o aumento no tamanho médio das 
folhas que passam a apresentar 19,66 cm de comprimento e 4,36 cm de largura. Também se constatou 
alterações ao longo do caule, que apresenta presença de lenticelas ao longo de todo seu comprimento. 

Figura 1 – Detalhes das folhas e caule em mudas de B. excelsa Bonpl. a) detalhes da folha; b) Setas 
vermelhas indicando a presença de cicatrizes peciolares; c) Filotaxia das folhas.

Ao atingir a fase de muda, a B. excelsa apresentou características próximas ao da planta adulta, 
com as folhas bem definidas, no entanto Cavalcanti (1996) descreve o limbo foliar no individuo adulto 
com a borda ondulada apesar dos demais caracteres se manterem.  Santos et al. (2006), observa a di-
ferença do aspecto do indivíduo adulto em relação a plântula, encontrando resultados semelhantes nas 
mudanças ocorridas no limbo foliar. 

Tendo em vista as características intrínsecas da espécie, percebe-se que as mesmas se mostram 
pertinentes. Barreto e Ferreira (2011) salientam a importância da caracterização dos indivíduos na fase 
de plântulas, ressaltando a importância deste conhecimento para a identificação em trabalhos de recu-
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peração de áreas degradadas, estudos de regeneração e outros. Tal afirmativa é corroborada por Lopes 
e Mathes (2008), que ao desenvolverem um trabalho com Dimorphandra wilsonii Rizz, deram ênfase 
à importância das características morfológicas na identificação de espécies quando se tem o intuito de 
desenvolver trabalhos voltados a banco de sementes e plântulas.

Nesse sentido, torna-se nítido que, tanto para a fase de plântula quanto de muda, as caracterís-
ticas observadas se demonstram relevantes para a identificação da espécie bem como trabalhos voltados 
ao estudo das fases iniciais de desenvolvimento das espécies, como estudos de regeneração, visto que 
as espécies estão sujeitas a apresentarem mudanças ao longo das suas fases de desenvolvimento. O uso 
de tal caracterização como subsídio para realização de outros estudos vem se mostrando seguro e viável 
em aplicações práticas. 

4. CONCLUSÃO
A B. excelsa demonstrou diferenciação morfológica em relação às fases de desenvolvimento 

avaliadas, apresentando alterações na folha e caule, quanto ao desenvolvimento do pecíolo e presença 
de lenticelas. Ao atingir a fase de muda, nota-se que as características morfológicas ainda apresentam 
divergências quando comparadas a planta adulta.

Tendo isso em vista, salienta-se que a espécie, durante a fase de plântula, apresentou caracte-
rísticas morfológicas distintas que possibilitam sua identificação em campo. Tal conhecimento se de-
monstra relevante como ferramenta de auxílio em trabalhos voltados a recuperação de áreas degradadas, 
estudos de regeneração e levantamento florístico em áreas de interesse, tendo em vista a importância 
atribuída a espécie, tanto em termos econômicos quanto sociais.
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Resumo: Características morfológicas das plântulas são necessárias pois permitem a sua rápida identificação em 
campo durante a realização de projetos que incluam a regeneração natural, diferindo-a de outras espécies mor-
fologicamente semelhantes e na melhor compreensão da estrutura e dinâmica dos ecossistemas naturais. Desse 
modo, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a morfologia externa das plântulas de mulungu. O experimento foi 
desenvolvido no Viveiro Florestal da UFCG, Campus Patos – PB, onde foram semeadas 64 sementes em tubetes 
com substrato solo + esterco bovino na proporção 2:1 para germinação. As avaliações ocorreram a cada 5 dias 
até os 20 dias, sendo mensuradas com régua, o comprimento da raiz, hipocótilo, epicótilo e eófilos de primeira 
ordem e com paquímetro, o diâmetro do colo e comprimento, largura e espessura dos cotilédones para posterior 
elaboração da prancha avaliativa de classificação de plântulas. O mulungu apresenta germinação do tipo epígea 
fanerocotiledonar, eófilos de primeira ordem simples, de filotaxia oposta dísticas, glabros e tamanho semelhantes, 
com cotilédones opostos, de reserva, com coloração verde claro e textura coriácea. Acerca das medições, houve 
uma gradativa redução do comprimento, largura e espessura dos cotilédones. Por fim, os aspectos morfológicos 
das plântulas de E. velutina são bastante homogêneos e confiáveis para a identificação taxonômica da espécie e 
auxiliam em pesquisas silviculturais, tornando mais fácil o reconhecimento da espécie no campo. A presença de 
bactérias fixadoras de nitrogênio, a alta velocidade de germinação e estabelecimento implica dizer que é uma es-
pécie recomendada para trabalhos de recuperação de áreas degradadas.
Palavras-chave: Mulungu; Morfologia; Plântulas.

MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF ERYTHRINA VELUTINA WILLD 
SEEDLINGS

Abstract: Morphological characteristics of seedlings are necessary because they allow their rapid identification 
in the field during projects that include natural regeneration, differentiating it from other morphologically similar 
species and better understanding the structure and dynamics of natural ecosystems. Thus, the objective of this work 
was to characterize the external morphology of mulungu seedlings. The experiment was developed in the Forest 
Nursery of UFCG, Campus Patos - PB, where 64 seeds were sown in tubes with soil + bovine manure substrate in 
a 2:1 ratio for germination. The evaluations occurred every 5 days until the 20 days, being measured with ruler, the 
length of the root, hypocotyl, epicotyl and eophilus of first order and with pachymeter, the diameter of the neck and 
length, width and thickness of cotyledons for later preparation of the evaluative board of seedling classification. 
The mulungu presents an epiphygous phanerocotyledonary germination type, eophilus of first order simple, of 
opposite phyllotaxy dystic, glabrous and similar size, with opposite cotyledons, of reserve, with light green color 
and coriaceous texture. About the measurements, there was a gradual reduction in the length, width and thickness 
of the cotyledons. Finally, the morphological aspects of E. velutina seedlings are quite homogeneous and reliable 
for the taxonomic identification of the species and help in silvicultural research, making it easier to recognize the 
species in the field. The presence of nitrogen-fixing bacteria and the high speed of germination and establishment 
imply that this species is recommended for the recovery of degraded areas.
Keywords: Mulungu; Morphology; Seedlings.
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1. INTRODUÇÃO

Erythrina velutina Willd., popularmente conhecida como mulungu, é uma planta da família 

Fabaceae que ocorre de forma não endêmica no Brasil em regiões com vegetação de Caatinga, Carrasco 

e Floresta sazonal decídua. A árvore, de 5 a 10 metros de altura, apresenta tronco grosso, caule e ramos 

com espinhos, estriados, ritidoma cinza a marrom escuro e sulcos esbranquiçados. O mulungu tem 

diversas aplicações, a árvore é ornamental, o que tem estimulado seu emprego no paisagismo, espe-

cialmente na arborização de ruas e avenidas. Na medicina popular, a casca do caule é empregada como 

sedativo e calmante de tosses, bronquites e coqueluches, e no controle de verminoses, hemorroidas e 

insônias (AGRA; QUEIROZ, 2018).

Devido a sua rusticidade, resistência à seca e capacidade de fixar nitrogênio, pode ser em-

pregada em plantios mistos, associado com espécies pioneiras e secundárias iniciais, destinados à res-

tauração de áreas degradadas ou de preservação permanente. Assim, estudos sobre as características 

morfológicas das plântulas dessa espécie são necessários, pois permitem a sua rápida identificação em 

campo durante a realização de projetos que incluam a regeneração natural, diferindo-a de outras espé-

cies morfologicamente semelhantes e na melhor compreensão da estrutura e dinâmica dos ecossistemas 

naturais (SILVA et al., 2008).

Além da diferenciação dos grupos taxonômicos semelhantes entre si, a observação do desen-

volvimento da plântula permite auxiliar nos estudos de regeneração, variabilidade, mecanismos de pro-

pagação e tecnologia de sementes, como testes diretos e indiretos para avaliação da germinação e vigor 

das sementes, além da produção de mudas (DINIZ et al., 2015). 

Sendo assim, em razão das informações acerca das características morfológicas de E. velutina 

serem escassas, a pesquisa teve como objetivo caracterizar a morfologia externa das plântulas de mu-

lungu.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Localização da Área de Coleta e Estudo

As sementes de E. velutina utilizadas para caracterização morfológica das plântulas foram 

provenientes de árvores matrizes coletadas no Pico do Jabre localizado no município de Matureia – PB. 

O experimento foi desenvolvido no Viveiro Florestal da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Campina Grande, Campus Patos - PB com as seguintes coordenas geográficas 

07°01’00’’ S e 37°17’00’ W.
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2.2 Caracterização Morfologia e Morfometria de Plântulas

Para as plântulas, foram semeadas 64 sementes em tubetes com substrato solo + esterco bo-
vino na proporção 2:1 para germinação, a irrigação diária foi realizada com sistema de aspersão. As 
plântulas foram morfologicamente classificadas conforme Barroso et al. (2004), Gonçalves e Lorenzi 
(2007), Sousa et al. (2009), Vidal e Vidal (2003), sendo diferenciadas quanto à posição dos cotilédones 
na germinação (epígea ou hipógea), tipo de cotilédone (foliáceo ou carnoso) e a persistência do tegu-
mento (fanerocotiledonar ou criptocotiledonar).

As avaliações das plântulas ocorreram a cada 5 dias até os 20 dias, sendo mensuradas com 
régua graduada em centímetros, o comprimento de todas as partes que compõem a plântula (raiz, hipo-
cótilo, epicótilo e eófilos de primeira ordem) e com paquímetro - STARFER (cm) o diâmetro do colo 
e comprimento, largura e espessura dos cotilédones para posterior elaboração da prancha avaliativa de 
classificação de plântulas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As plântulas de E. velutina apresentaram raízes cinco dias após semeadura, sendo essas axiais 

pivotantes com raízes secundarias bastante numerosas ao decorrer da raiz principal e de coloração cre-
me. O hipocótilo inicia-se a partir da diferenciação da raiz principal a partir do quinto dia com coloração 
esbranquiçada alterando para verde claro à medida que se aproxima da formação e criação dos cotilé-
dones. Por outro lado, o epicótilo, desde a sua formação, é inteiramente verde, com ausência de pelos, 
apresentando acúleos a partir dos vinte dias de desenvolvimento.

Os cotilédones são do tipo epígea fanerocotiledonar, opostos, de reserva, com coloração ver-
de claro e voltados para cima, além disso, são sésseis, inteiros e com textura coriácea. A persistência é 
mediana contando que aos quinze dias já começaram a cair, deixando a marca cotiledonar. Os resultados 
corroboram com Lobo et al. (2014), onde afirmam que a germinação tipo epígea fanerocotiledonar são 
frequentes entre as espécies arbóreas do Brasil, como é o caso do mulungu.

Os eófilos de primeira ordem são simples, peciolados, de filotaxia oposta dísticas, glabros e de 
tamanho semelhantes, iniciando o desenvolvimento a partir dos dez dias após semeadura. Espécies de 
germinação acelerada normalmente são plântulas epígeas fanerocotilédonares com primeiras folhas sim-
ples (GOGOSZ et al., 2015). O que foi observado com a E. velutina na fase de plântula, indicando que 
ela possui capacidade de rápido estabelecimento. Estes possuem como características formato ovado, 
nervação saliente na abaxial e pinada campdódroma/broquidódroma, borda inteira, base cordada, ápice 
obtuso, com textura membranácea, cor verde, estipula interpeciolar e ausência de pilosidade, exsudação 
e odor. Já os éofilos de segunda ordem são compostos, trifoliolar, com tamanhos também semelhantes, 
de filotaxia alterna espiralada, peciolados e acúleos no formato de unha de gato. O meristema apical em 
desenvolvimento apresenta indumento do tipo puberuloso (Figura 1).



537CAPÍTULO 73 | CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE PLÂNTULAS DE ERYTHRINA VELUTINA WILLD. | P4C73

PARTE IV - SILVICULTURA
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Figura 1 – Prancha com as características morfológicas presentes nas plântulas de E. velutina vinte 
dias após semeadura.

Além dessa capacidade, observou-se que a plântula apresentou uma grande e rápida habilidade 
de nodulação radicular por Rhizobium, bactérias fixadoras de nitrogênio (FIGURA 1). Segundo Agra 
e Queiroz (2018), uma característica das Fabaceae, que merece destaque, é a capacidade da nodulação 
radicular por grande parte das espécies arbóreas da família, que auxilia nas melhores condições de cres-
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cimento, ampliação do seu sistema radicular, explorando maior área de solo e captação de água além de 
melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo. Isso ratifica a importância de espécies 
como o mulungu em projetos de recuperação de áreas degradadas.

Acerca das medições, constatou-se que a altura média das plântulas variou de 0 a 113 mm, o 
diâmetro do coleto de 0 a 4 mm e o comprimento médio das raízes de 67 a 132 mm, enquanto o epicótilo 
variou entre 0 e 58 mm e o hipocótilo de 41 a 48 mm (FIGURA 2). Silva et al. (2008) constataram dados 
superiores aos parâmetros do presente estudo, este fato pode ser explicado pela diferença edafoclimática 
entre as regiões em que as pesquisas foram realizadas e a forma de tratamento aplicada para tais.

Figura 2 – Valores médios dos parâmetros analisados nas plântulas de E. velutina durante as leituras. 

As raízes secundárias apresentaram alto desenvolvimento ao longo do comprimento de toda a 
raiz principal com valores médios variando de 9 a 66 raízes secundárias por raiz no decorrer das leituras. 
Os eófilos de primeira ordem, presentes a partir do 10° dia após a semeadura, apresentaram comprimen-
to variando de 30,7 a 51,5 mm, e largura de 34,8 a 59,3 mm, enquanto os cotilédones, também presentes 
a partir do 10° dia, apresentaram variações de comprimento, largura e espessura, sendo estas: 21,2 a 12,7 
mm, 9,4 a 5,9 mm e 5,5 a 3,1 mm, respectivamente (FIGURA 3). Essa gradativa redução pode ser expli-
cada, segundo García-Cebrían, Martínez e Pelegrín (2003), pelo transporte de nutrientes armazenados 
nos cotilédones às áreas responsáveis pelo crescimento durantes as fases iniciais da planta.
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Figura 3 – Valores médios das raízes secundárias (A), eófilos de primeira ordem (B) e cotilédones (C) 
presentes nas plântulas de E. velutina durante as leituras.
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4. CONCLUSÃO

Os aspectos morfológicos das plântulas de E. velutina são bastante homogêneos e confiáveis 

para a identificação taxonômica da espécie e auxiliam em pesquisas silviculturais e ecológicos da rege-

neração natural, tornando mais fácil o reconhecimento da espécie no campo.

A presença de bactérias fixadoras de nitrogênio, a alta velocidade de germinação e estabeleci-

mento implica dizer que é uma espécie recomendada para trabalhos de recuperação de áreas degradadas.
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Capítulo 74
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Resumo: Para a formação de povoamentos florestais produtivos é indicado o emprego de mudas de qualidade, e 
para a produção de mudas de qualidades, vários aspectos devem ser levados em consideração, dentre estes, des-
taca-se o substrato. Objetivou-se avaliar o crescimento inicial em mudas de Eucalptus urophylla e Eremanthus 
erythropappus, produzidas em diferentes formulações de substratos alternativos. Para isto, foram instalados ex-
perimentos no Viveiro Florestal da Universidade Federal de Lavras, entre os meses de abril a dezembro de 2018. 
Para a formulação dos substratos, utilizou-se os constituintes: fibra de coco, substrato comercial, casca de arroz 
compostada e casca de café compostada, sendo empregado como testemunha o substrato comercial Maxfértil com-
plementado com 20% de fibra de coco. Foi instalado um experimento por espécie, em delineamento inteiramente 
casualizado (DIC) constituídos por oito tratamentos, cinco repetições, em parcelas compostas por 20 mudas. Aos 
120 dias após a germinação foram mensurados o diâmetro do coleto (DC) e a altura das mudas (H). Posteriormente 
foi calculada a relação altura/diâmetro do coleto (H/DC). Para a realização de análises destrutivas para obtenção 
do peso da matéria secada parte aérea (MSPA) e peso da matéria seca radicular (MSR), foram selecionadas quatro 
plantas por parcela. Após as variáveis processadas, foram calculados o peso da matéria seca total (MST), a relação 
entre o peso da matéria seca da parte aérea e matéria seca do sistema radicular (RMSPAR). Após apuração dos 
dados, verificou-se diferença estatística entre os parâmetros avaliados, com melhores resultados para as mudas 
formadas nos tratamentos com maiores proporções de casca de café compostada. A casca de café compostada, 
combinada com fibra de coco e substrato apresentou potencial para ser empregada como constituinte de substratos 
para a produção de mudas das duas espécies florestais.
Palavras-chave: caracteres morfológicos, propagação vegetativa, substratos alternativos.

SURVIVAL AND ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHARACTERS IN SEEDLINGS 
OF TWO FOREST SPECIES PRODUCED ON ORGANIC SUBSTRATES

Abstract: For the formation of productive forest stands the use of quality seedlings is indicated, and for the pro-
duction of quality seedlings, several aspects must be taken into consideration, among these, the substrate stands 
out. The aim of this study was to evaluate the initial growth in Eucalptus urophylla and Eremanthus erythropappus 
seedlings, produced in different formulations of alternative substrates. For this, experiments were installed in the 
Forest Nursery of the Federal University of Lavras, between the months of April and December 2018. For the for-
mulation of the substrates, the following constituents were used: coconut fiber, commercial substrate, composted 
rice husk and husk of composted coffee, being used as a control the commercial substrate Maxfértil supplemented 
with 20% of coconut fiber. An experiment per species was installed, in a completely randomized design (DIC) 
consisting of eight treatments, five replications, in plots composed of 20 seedlings. At 120 days after germination, 
stem diameter (DC) and seedling height (H) were measured. Subsequently, the height/diameter of the collar (H/
DC) was calculated. To carry out destructive analyzes to obtain shoot dry matter weight (MSPA) and root dry 
matter weight (MSR), four plants were selected per plot. After the processed variables, the total dry matter weight 
(MST), the ratio between shoot dry matter and root dry matter (RMSPAR) were calculated. After verifying the 
data, there was a statistical difference between the parameters evaluated, with better results for seedlings formed 
in treatments with higher proportions of composted coffee husks. The composted coffee husk, combined with co-
conut fiber and substrate showed potential to be used as a constituent of substrates for the production of seedlings 
of the two forest species.
Keywords: morphological characters, vegetative propagation, alternative substrates.
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1. INTRODUÇÃO
O Eucalyptus urophylla é uma espécie originária da Indonésia, Timor e outras ilhas a leste do 

arquipélago indonesiano. É uma das espécies mais empregadas na silvicultura brasileira, para formação 
de povoamentos homogêneos. É uma árvore de grande porte, atingindo 50 m de altura e diâmetro de 1,2 
m. Apresenta alta taxa de crescimento, adaptação a diversas condições edafoclimáticas, boa capacidade 
de rebrota, resistência ao déficit hídrico e a várias doenças (PINTO et al., 2014).

A Eremanthus erythropappus, popularmente conhecida como candeia, é uma árvore perten-
cente à família Asteraceae. Esta espécie se desenvolve rapidamente em campos abertos, formando po-
voamentos mais ou menos puros. Essa espécie é utilizada para vários fins. O óleo essencial extraído 
da sua casca tem propriedades antiinflamatórias, antibacterianas, antimicóticas e calmantes. A candeia 
também é comercializada em forma de moirões, em decorrência de sua alta durabilidade (SCOLFORO 
et al., 2004). 

O estudo sobre o crescimento inicial tanto do eucalipto como da candeia é importante, pois, 
são duas espécies que além de potencial madeireiro, podem ser empregadas em outras finalidades. Neste 
sentido, um dos fatores que devem ser priorizados na formação de plantios florestais dessas espécies 
é a qualidade da muda, tendo em vista que esta influi diretamente no crescimento das plantas em cam-
po (SILVA et al., 2021). Nas etapas de produção de mudas é essencial o uso de substratos adequados 
(KRATZ et al., 2016). Um bom substrato para a produção de mudas deve apresentar características, 
tais como a disponibilidade de aquisição na região, facilidade no transporte, baixo custo, ausência de 
patógenos, ser de fácil manuseio, apresentar baixa densidade, ter boa capacidade de trocas de cátions, e 
condutividade elétrica em nível adequado (KRATZ et al., 2013).

Os substratos podem ser constituídos por um único material ou por diferentes tipos de ma-
teriais, sendo este último caso o mais indicado, devendo apresentar características físicas e químicas 
adequadas (DELARMELINA et al., 2013). A utilização de resíduos alternativos como constituinte, para 
a formulação de substratos para a produção de mudas de espécies florestais, pode ser uma alternativa 
viável para destinação final desses materiais. Dentre alguns materiais alternativos, a casca de café pos-
sui potencial para ser utilizada como constituinte na formulação de substratos (SILVA et al., 2021), em 
regiões produtoras de café.

Dentre as atividades econômicas que geram subprodutos orgânicos, destaca-se no Estado de 
Minas Gerais a cafeicultura, ao qual teve produção estimada de 30,7 milhões de sacas, na safra de 2018, 
correspondendo a 53% da produção nacional (CONAB, 2018). Dessa atividade agrícola gera-se uma 
ampla quantidade de resíduo, tornando um material com possibilidade de ser aplicado como constituinte 
para substrato, e dessa forma substituir outros materiais como a fibra de coco e casca de arroz, que são 
mais difíceis de serem obtidos, devido menor disponibilidade de acesso ao mercado local.

A utilização da casca de café como constituinte para substrato poderá gerar uma série de 
benefícios à natureza, proporcionando redução do volume de resíduos, e ainda, poderá reduzir o custo 
final do produtor, na obtenção de constituintes para substratos. Diante do exposto, objetivou-se neste 
trabalho avaliar o crescimento inicial em mudas de Eucalyptus urophylla e Eremanthus erythropappus, 
produzidas em diferentes formulações de substratos orgânicos.



544 CAPÍTULO 74 | CRESCIMENTO INICIAL EM MUDAS DE DUAS ESPÉCIES FLORESTAIS PRODUZIDAS EM 
SUBSTRATOS ORGÂNICOS | P4C74

PARTE IV - SILVICULTURA
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para avaliação do potencial dos constituintes na produção de mudas, foram instalados ex-

perimentos no Viveiro Florestal da Universidade Federal de Lavras, no período de agosto a dezembro 
de 2018. Conforme a classificação climática de Köppen, o clima da região é Cwa, temperado chuvoso 
(mesotérmico) com inverno seco e verão chuvoso, subtropical, sendo a temperatura do mês mais quente 
maior que 22 °C, com temperatura média de 19,9°C, apresentando pluviosidade média anual de 1486 
mm (ALVARES et al., 2013).

Para o estudo, foram utilizadas duas espécies arbóreas, sendo elas: Eucalyptus urophylla (S. 
T. Blake), e Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish. Foram avaliados quatro tipos de constituintes 
para formulação dos substratos: casca de café compostada, casca de arroz compostada, fibra de coco e 
substrato comercial Maxfértil. Como testemunha foi empregada a proporção de 20% de fibra de coco 
e 80% de substrato comercial Maxfértil, composto de casca de pinus, fosfato natural, casca de arroz 
carbonizada e vermiculita, complementado com 20 % de fibra de coco. Para cada espécie foi conduzido 
um experimento, instalados em delineamento inteiramente casualizado (DIC), constituídos de oito tra-
tamentos, com cinco repetições e 20 plantas por parcela. As proporções dos tratamentos estão dispostas 
na Tabela 1.

Tabela 1- Proporções dos constituintes (%) utilizados na formulação dos substratos para a produção 
de mudas de Eucalyptus urophylla e Eremanthus erythropappus.

Tratamentos FC SC COA COC
T1 20 20 60 -
T2 20 40 40 -
T3 20 60 20 -
T4 20 20 30 30
T5 20 20 - 60
T6 20 40 - 40
T7 20 60 - 20
T8 20 80 - -

Legenda: FC- Fibra de coco; SC – Substrato comercial; COA - Composto orgânico da casca de arroz e 
COC - Composto orgânico da palha de café.

Para produção do composto orgânico da casca de café e de arroz, foi escolhido um local aberto 
nas dependências do Viveiro Florestal. Para montagem da pilha de compostagem, utilizou-se 500 litros 
de esterco bovino, e a mesma proporção com casca de café in natura. A técnica de compostagem foi 
baseada em um processo espontâneo de decomposição de materiais orgânicos que passaram por proces-
so de estabilização biológica por um período de 120 dias, no qual permaneceram depositados em local 
aberto e, posteriormente, foram passados por uma peneira de aço com malha de 3 mm para completa 
homogeneização das partículas. O mesmo procedimento foi empregado para a compostagem da casca 
de arroz.



545CAPÍTULO 74 | CRESCIMENTO INICIAL EM MUDAS DE DUAS ESPÉCIES FLORESTAIS PRODUZIDAS EM 
SUBSTRATOS ORGÂNICOS | P4C74

PARTE IV - SILVICULTURA
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Após este procedimento, foram quantificadas as proporções de cada constituinte e, posterior-
mente, realizada a mistura dos mesmos, até completa homogeneização. Para favorecer o crescimento 
das mudas, durante a mistura dos constituintes, foi adicionado fertilizante de liberação lenta (Osmocote 
15-10-10), com tempo de liberação em torno de 4 a 6 meses, na proporção 4 kg m³ de substrato.

Para a produção das mudas, as sementes foram coletadas na região sul de Minas Gerais, em 
matrizes selecionadas, obedecendo a distância exigida entre elas. Após a formulação dos substratos, 
estes foram acondicionados em tubetes com capacidade de 55 cm³ para o Eucalptus urophylla e de 110 
cm³ para a Eremanthus erythropappus, os quais foram alocados em bandejas de polipropileno, apoiadas 
em canteiros suspensos a aproximadamente 80 cm do solo. 

A semeadura foi realizada diretamente nos tubetes, colocando-se entre três e quatro sementes 
por recipiente. Após 15 dias da germinação das sementes, foi realizado o desbaste, deixando uma plântu-
la por recipiente, escolhendo-se a mais vigorosa e mais centralizada. A irrigação das mudas foi feita por 
sistema de microaspersão três vezes ao dia e ou de acordo com a necessidade hídrica das mudas. A cada 
15 dias, como adubação de cobertura, eram aplicados cloreto de potássio (KCL) e monoamônio fosfato 
(MAP), na proporção de 100 g e 1000 g, respectivamente, diluídos em 100 L de água, sendo aplicados 
com o auxílio de um regador. 

Aos 120 dias após a germinação, as mudas mais centrais das parcelas foram mensuradas, 
avaliando-se a altura da parte aérea (H) com régua graduada em cm e o diâmetro do coleto (DC), com 
auxílio de paquímetro graduado em mm. Posteriormente, para a obtenção do peso da matéria seca da 
parte aérea (MSPA) e peso da matéria seca do sistema radicular (MSR), foram escolhidas quatro mudas 
por parcela, sendo separados a parte aérea do sistema radicular, sendo esta última lavada em água cor-
rente para retirada do substrato. Em seguida, o material foi identificado de acordo com a disposição dos 
tratamentos, acondicionados em sacos de papel, e encaminhados para laboratório. O material foi acondi-
cionado em estufa, com circulação forçada de ar e temperatura de 65ºC por 72 h, sendo posteriormente 
pesado em balança analítica de precisão. De posse desses dados, foram calculadas a relação entre altura 
da parte aérea e diâmetro do coleto (H/DC), o peso da matéria seca total (MST) e a relação entre peso 
da matéria seca da parte aérea e matéria seca do sistema radicular (RMSPAR).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de normalidade dos erros pelo teste de Shapiro-
-Wilk a 5% de probabilidade de erro, utilizando o software estatístico R (R CORE TEAM, 2016). Poste-
riormente, foi utilizada a análise de variância (ANOVA), e quando verificada diferença significativa, foi 
realizada a comparação de médias pelo teste Tukey, em nível de 5% de probabilidade de erro, utilizando 
o software Sisvar 5.6 (FERREIRA, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após apuração dos dados, verificou-se que houve diferença estatística entre os parâmetros 

avaliados (Tabela 2). Na avaliação do diâmetro das mudas de Eucaliptus urophylla, não foi detectada 
diferença estatística entre tratamentos. Já para a Eremanthus erythropappus, observou-se variação entre 
os tratamentos, onde os maiores valores para diâmetro foram obtidos nas mudas dos tratamentos T2, 
T5, T7 e T8. Em relação à altura das mudas de Eucaliptus urophylla observou-se menores médias nas 
mudas dos tratamentos T3 e T8, diferindo estaticamente entre as demais. Para a altura das mudas de 
Eremanthus erythropappus, a menor média foi obtida no tratamento T8.
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O diâmetro do coleto e a altura das mudas são as variáveis mais utilizada na avaliação de qua-
lidade, principalmente por ser de fácil mensuração, não havendo necessidade de destruição das mudas 
(GOMES et al., 2002). Em trabalho desenvolvido por Caldeira et al. (2013), avaliando-se a influência 
de substratos alternativos na produção de mudas de Chamaecrista desvauxii, os autores observaram que 
as mudas apresentaram bom crescimento em altura, quando empregados os constituintes cascas de arroz 
e casca de café como constituintes dos substratos. Dados semelhantes foram observados nesse estudo, 
quando houve combinação variada dos constituintes.

Tabela 2 – Valores médios do diâmetro do coleto (DC), altura (H), relação altura/diâmetro do coleto 
(H/DC), peso da matéria seca total (MST) e relação entre peso da matéria seca da parte aérea/raiz 
(RMSPAR), em mudas de Eucalyptus urophylla e Eremanthus erythropappus.

Eucalyptus urophylla
Tratamentos DC (cm) H (mm) H/DC MST (g) RMSPAR
T1 2,18 a 17,80 a 8,24 a 1,85 abc 2,04 a
T2 2,24 a 18,17 a 8,17 a 2,00 abc 1,89 a
T3 1,92 a 16,14 b 8,47 a 1,36 c 1,70 a
T4 2,14 a 17,69 a 8,32 a 2,19 ab 1,87 a
T5 2,22 a 18,38 a 8,31 a 2,02 abc 2,35 a
T6 2,39 a 18,63 a 7,81 a 2,52 a 1,81 a
T7 2,10 a 18,63 a 8,94 a 1,91 abc 1,92 a
T8 2,06 a 15,93 b 7,83 a 1,51 bc 2,00 a
Eremanthus erythropappus
Tratamentos DC (cm) H (mm) H/DC MST (g) RMSPAR
T1 3,11 b 16,97 bc 5,44 b 4,00 ab 1,52 bc
T2 4,20 a 25,23 a 5,99 ab 4,78 ab 1,82 c
T3 3,23 b 17,23 bc 5,33 b 4,31 ab 0,86 a
T4 3,20 b 17,13 bc 5,35 b 3,02 b 1,45 bc
T5 3,97 a 22,19 ab 5,59 b 3,94 ab 1,68 bc
T6 3,28 b 23,22 a 7,07 a 4,55 ab 0,74 a
T7 3,99 a 21,90 ab 5,50 b 5,38 a 1,08 bc
T8 4,05 a 16, 60 c 4,10 c 3,00 b 1,70 bc

Nota: Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
Tukey, a 5% de probabilidade de erro.

Para a relação altura/diâmetro (H/DC), em mudas do Eucaliptus urophylla não houve diferen-
ça estatística entre os tratamentos. Quando avaliada a relação altura/diâmetro (H/DC) em mudas de Ere-
manthus erythropappus, o menor valor obtido foi no tratamento T8, com valor de 4,10, diferindo estati-
camente dos demais. Essa relação é bastante utilizada na avaliação de qualidade das mudas de espécies 
florestais, tendo como vantagens a junção de duas variáveis em apenas uma, expressando seu equilíbrio 
de crescimento, e consequentemente sobrevivência da muda em campo (STURION et al., 2000).

Na avaliação do crescimento de mudas de Eucaliptus dunnii, Kratz e Wendling (2013) ve-
rificaram médias entre 6,52 e 8,95 para a relação H/DC. Pode-se afirmar que há uma grande variação 
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entre os dados obtidos para essa relação, que depende do tipo de constituinte utilizado, da qualidade do 
material, do teor de nutrientes que influenciam no crescimento das mudas, entre outros (GOMES et al., 
2002).

Em relação a MST, tanto para Eucalyptus urophylla como para Eremanthus erythropappus não 
foi detectada diferença estatística entre tratamentos. A avaliação da MST é importante quando se consi-
dera o aporte de biomassa da planta. Seu crescimento pode estar relacionado com os tipos e proporções 
dos constituintes utilizados, dos componentes físicos e químicos, com o manejo das mudas no viveiro, 
além de outros fatores (FREITAS et al., 2013). 

Quando avaliada a RMSPAR em mudas do Eucaliptus urophylla, não houve diferenças 
significativas entre os tratamentos. Para a espécie Eremanthus erythropappus, foi observado melhor 
relação nas mudas dos tratamentos T3 e T6, diferindo estaticamente dos demais. Conforme Gomes et 
al. (2002), a RMSPAR não é um bom parâmetro de avaliação de qualidade de mudas florestais, por ser 
um método destrutivo e de difícil interpretação, e em alguns casos, possui relação contraditória com o 
crescimento das mudas em campo. Conforme José et al. (2009), a melhor RMSPAR deve ter valor igual 
ou inferior a 2,0, para que o desenvolvimento radicular contenha estatura suficiente para permitir o su-
primento de água e nutrientes para a parte aérea. Seguindo esta afirmativa, maior parte das mudas dos 
tratamentos avaliados apresentaram boa relação.

De forma geral, considerando os dados observados deste estudo, foi possível verificar que as 
menores médias dos parâmetros avaliados foram obtidas nas formulações com maior proporção de subs-
trato comercial, como nos tratamentos T3 e T8. Desse modo, os tratamentos com proporções maiores 
porcentagem de casca de café, contribuíram com o crescimento dessas duas espécies, possivelmente de-
vido a melhoria das propriedades físicas e químicas dos substratos, proporcionado por este constituinte.

4. CONCLUSÃO
A casca de café compostada, combinada com proporções de fibra de coco e substrato comer-

cial apresentou-se viável para ser utilizada como constituinte de substrato, na produção de mudas das 
duas espécies florestais, podendo substituir outros materiais de menor disponibilidade, considerando a 
região de produção das mudas.
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Resumo: Os óleos essenciais apresentam-se como uma alternativa promissora para o tratamento de sementes, 
necessitando assim de estudos que avaliem seus efeitos sobre a qualidade das sementes. Dessa forma, objeti-
vou-se avaliar o uso dos óleos essenciais de eucalipto citriodora (Corymbia citriodora), cravo-da-índia (Eugenia 
caryophyllus) e laranja doce (Citrus sinensis) sobre a qualidade fisiológica e sanitária de sementes de paricá 
(Schizolobium parahyba var. amazonicum). Os tratamentos utilizados foram:  controle (T1); fungicida - produto 
comercial Orthocide 500 com ingrediente ativo Captana (0,07%) (T2); hipoclorito de sódio a 2% (T3) e soluções 
preparadas com óleos essenciais de C. citriodora (0,25% v/v) (T4); E. caryophyllus (0,25% v/v) (T5) e C. sinensis 
(0,75% v/v) (T6). Após tratadas as sementes foram avaliadas por meio do teste de germinação a 30 °C com subs-
trato vermiculita. Em todas as variáveis avaliadas, os melhores resultados foram verificados com uso do fungicida. 
Os tratamentos com óleos essenciais de C. citriodora e E. caryophyllus promoveram resultados superiores, nas 
variáveis germinação e sementes mortas, aos obtidos no tratamento controle e com hipoclorito de sódio, enquanto 
que o tratamento com óleo de C. sinensis inibiu a germinação das sementes. Em conclusão, os óleos essenciais de 
C. citriodora e E. caryophyllus possuem potencial para uso no tratamento de sementes de paricá.

Palavras-chave: Sementes florestais; Produtos alternativos; Germinação. 

EFFECT OF ESSENTIAL OILS ON THE PHYSIOLOGICAL AND HEALTH QUALITY 
OF SEEDS OF SCHIZOLOBIUM PARAHYBA VAR. AMAZONICUM HUBER EX 

DUCKE

Abstract: Essential oils are a promising alternative for seed treatment, thus requiring studies to assess their effects 
on seed quality. Thus, the objective was to evaluate the use of essential oils of eucalyptus citriodora (Corymbia 
citriodora), clove (Eugenia caryophyllus) and sweet orange (Citrus sinensis) on the physiological and sanitary 
quality of paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum) seeds. The treatments used were: control (T1); fungi-
cide - commercial product Orthocide 500 with active ingredient Captana (0.07%) (T2); 2% sodium hypochlorite 
(T3) and solutions prepared with essential oils of C. citriodora (0.25% v/v) (T4); E. caryophyllus (0.25% v/v) (T5) 
and C. sinensis (0.75% v/v) (T6). After treated, the seeds were evaluated by means of the germination test at 30 °C 
with vermiculite substrate. In all variables evaluated, the best results were verified with the use of the fungicide. 
The treatments with essential oils of C. citriodora and E. caryophyllus promoted superior results, in the variables 
germination and dead seeds, than those obtained in the control treatment and with sodium hypochlorite, while the 
treatment with C. sinensis oil inhibited seed germination. In conclusion, the essential oils of C. citriodora and E. 
caryophyllus have potential for use in the treatment of paricá seeds.

Keywords: Forest seeds; Alternative products; Germination.
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1. INTRODUÇÃO
O paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum Huber ex Ducke) é uma espécie nativa 

do bioma Amazônico, pertencente à família Fabaceae e com elevado valor econômico e ecológico na 
região Norte do país, devido apresentar madeira de qualidade, rápido crescimento em áreas alteradas, 
boa adaptabilidade e excelente desempenho silvicultural em plantios homogêneos e sistemas agroflores-
tais (CARVALHO, 2006; OHASHI; YARED; NETO, 2010). Diante dessas características, seu cultivo 
tem se intensificado na região, propiciando o aumento da demanda por sementes com maior padrão de 
qualidade genética, física, fisiológica e sanitária devido ser o principal método para produção de mudas 
e estabelecimento dos plantios (OLIVEIRA et al., 2012).

A obtenção de sementes com maior padrão de qualidade é fundamental para alcançar mudas 
vigorosas e alta produtividade no campo. Dentre as tecnologias que podem ser aplicadas para evitar per-
das, têm-se o tratamento de sementes, na qual consiste na aplicação de produtos químicos, biológicos ou 
alternativos para manter a qualidade fisiológica das sementes. Perante a necessidade de uma agricultura 
sustentável, o uso de produtos naturais, como os óleos essenciais, mostra-se como alternativa promis-
sora para o tratamento de sementes, dispondo-se a reduzir o uso de produtos químicos em paralelo à 
preservação do meio ambiente e saúde humana (COELHO et al., 2020).

Os óleos essenciais são misturas complexas constituídas principalmente por metabólitos se-
cundários. Pesquisas recentes demonstraram que apresentam bioatividade contra macro e microrga-
nismos, funções ecológicas que influenciam na polinização e proteção contra patógenos (HANCOCK; 
HOGENHOUT; FOYER, 2015; KNAAK; FIUZA, 2010; PLATA-RUEDA et al., 2018). Apesar de 
apresentarem potencialidades para o tratamento de sementes, suas reações sobre a qualidade sanitária 
e fisiológica das mesmas variam de acordo com o óleo utilizado, concentração adotada e espécie estu-
dada. Logo, há necessidade do desenvolvimento de pesquisas que avaliem esses efeitos, para que haja 
recomendação correta de um tratamento alternativo que auxilie no manejo de doenças e na promoção do 
crescimento de plantas (PEREIRA et al., 2016).

 Diante do exposto, objetivou-se avaliar os efeitos dos óleos essenciais de eucalipto citriodora 
(Corymbia citriodora Hook.), cravo-da-índia (Eugenia caryophyllus Thunb.) e laranja doce (Citrus si-
nensis L.) sobre a qualidade fisiológica e sanitária de sementes de paricá.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Sementes da Universidade Federal Rural Ama-

zônia (UFRA), campus Capitão Poço - PA. As sementes de Schizolobium parahyba var. amazonicum 
foram beneficiadas e armazenadas por 13 meses em refrigerador (± 6,4 °C e 57% UR) até o momento de 
instalação do experimento. A quebra de dormência das sementes ocorreu através do método de escarifi-
cação manualmente com lixa na região oposta ao eixo embrionário (SHIMIZU et al., 2011).

Os tratamentos utilizados consistiram em: T1 - água deionizada (controle); T2 – fungicida - 
produto comercial Orthocide 500 com ingrediente ativo Captana 50% (controle positivo; 0,07%); T3 - 
hipoclorito de sódio (controle positivo; 2%); T4 - óleo essencial de C. citriodora (0,25% v/v); T5 - óleo 
essencial de E. caryophyllus (0,25% v/v) e T6 - óleo essencial de C. sinensis (0,75% v/v). As concen-
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trações dos óleos essenciais foram definidas de acordo com a resposta obtida em ensaio experimental 
preliminar, na qual essas foram as concentrações mais eficientes no controle de fitopatógenos. Durante o 
preparo das soluções foram utilizadas gotas de detergente neutro para facilitar a emulsificação dos óleos 
na água.

As sementes foram imersas nas soluções dos tratamentos por 5 minutos. Posteriormente, 
foram submetidas ao teste de germinação em bandejas contendo o substrato vermiculita esterilizada 
(BRASIL, 2009). 

Após a semeadura, as bandejas foram acondicionadas em câmara BOD (Biochemical Oxygen 
Demand) com temperatura de 30 °C e fotoperíodo de 12 h durante 23 dias, com avaliações realizadas 
a cada dois dias. Ao final do teste foi avaliada a porcentagem de germinação (protrusão da radícula ≥ 
2 mm), número de sementes mortas (coalescência, amolecimento e infestação por microrganismos) e 
índice de velocidade de germinação (IVG) (MAGUIRE, 1962).

O delineamento foi inteiramente casualizado, constando de quatro repetições de 20 sementes 
para cada tratamento. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade (Shapiro-Wilk), homogenei-
dade das variâncias (Levene) e a análise de variância seguida pelo teste de Tukey (α=0,05) no programa 
estatístico R (R Development Core Team, 2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A germinação das sementes de paricá foi significativamente diferente entre os tratamentos, 

apresentando maior porcentagem com uso do fungicida (T2) com 75%. Verificou-se que o tratamento 
com óleo essencial de C. citriodora (T4) promoveu aumento na porcentagem de germinação das se-
mentes (26%), assim como o tratamento com óleo E. caryophyllus (T5) (17%), quando comparados ao 
tratamento controle (T1) (16%) e com hipoclorito de sódio (T3) (5%). Dentre todos os tratamentos, a 
menor porcentagem foi obtida para o tratamento com óleo de C. sinensis (T6) com 3% de germinação 
(FIGURA 1A). 

De acordo com a literatura científica, o uso de óleos essenciais sobre a germinação de se-
mentes pode apresentar diferentes resultados. Respostas positivas foram obtidas por Pierre (2010) que 
observou aumento na porcentagem de germinação de sementes de Coffea sp. com a utilização do óleo 
de Syzgium aromaticum.  Do mesmo modo, padrão de resposta similar foi observada com o óleo de 
Eucalyptus grandis sobre a germinação de Eucalyptus grandis (STEFFEN, 2010) e óleo essencial de 
Citrus aurantium sobre a germinação de sementes de Triticum aestivum (STULP et al., 2011). Em 
contraste, resultados negativos foram verificados por Pereira et al. (2016) analisando os efeitos do óleo 
de Eucalyptus globulus sobre a germinação de sementes de Schinus mole, assim como o tratamento 
com óleo de E. caryophyllus, causou efeito alelopático sobre sementes de Bidens pilosa (MOURA et 
al., 2013) e o óleo essencial de C. sinensis reduziu drasticamente a germinação de Phaseolus vulgaris 
(LEITE et al., 2018). 

Apesar do tratamento com fungicida ter demonstrado maior porcentagem de germinação, o 
valor obtido para as sementes de paricá apresenta-se abaixo dos observados em outros trabalhos, pois 
Shimizu et al. (2011) obtiveram germinação em torno de 90% trabalhando com a mesma espécie, en-
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quanto que Negreiros et al. (2015) obtiveram germinação de 100%, ambos utilizando o mesmo método 
de quebra de dormência empregado no presente estudo. Provavelmente, a baixa germinação obtida foi 
ocasionada por características do lote de sementes utilizado ou redução da viabilidade durante o arma-
zenamento. 

Figura 1 – Porcentagem de germinação (A), sementes mortas (B) e índice de velocidade de germi-
nação (IVG) (C) de sementes de Schizolobium amazonicum submetidas aos tratamentos controle 
(T1), fungicida Orthocide® (T2), hipoclorito de sódio (T3) e solução com óleos essenciais de Corymbia 
citriodora (T4), Eugenia caryophyllus (T5) e Citrus sinensis (T6).

Nota: Letras minúsculas iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (α=0,05). 
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Em relação a porcentagem de sementes mortas, verificou-se que o menor resultado foi obtido 
com uso do fungicida (T2) com 25%. Em oposição, os tratamentos T1, T4 e T5 apresentaram eleva-
do número de sementes mortas, com porcentagens equivalentes a 84%, 74% e 82%, respectivamente. 
Adicionalmente, mais severamente, as sementes sob condições dos tratamentos T3 e T6 apresentaram 
perdas iguais a 95% e 97%, respectivamente (Figura 1B). Embora não tenha sido analisada a incidência 
e realizada a identificação dos patógenos associados às sementes no atual estudo, observou-se princi-
palmente a presença de fungos epifíticos nas sementes mortas. Possivelmente, esses microrganismos 
afetaram negativamente a germinação e contribuíram diretamente para a morte das sementes.  

Os efeitos causados pelos óleos essenciais sobre as sementes de paricá, em comparação ao tra-
tamento químico possivelmente estão relacionados a seus constituintes majoritários, que podem causar 
efeitos positivos sobre o controle de patógenos, porém podem afetar qualidade fisiológica das semen-
tes. O óleo essencial de C. citriodora, apresenta como composto majoritário o citronelal, caracterizado 
por apresentar toxidez as plantas quando utilizado em altas concentrações (KOHLI; BATISH; SINGH, 
1998). Já o óleo essencial de E. caryophyllus contém grandes concentrações de eugenol, que é pouco 
solúvel em água e em altas concentração pode ser tóxico, assim podendo interferir na absorção de água 
pelas sementes e em seu desenvolvimento (OLIVEIRA, 2011). Youcef-Ettoumi, Zouambia e Moulai-
-Mostefa (2021) analisando a composição química do óleo de C. sinensis verificaram como principal 
constituinte o limoneno, que apresentou atividade potencial contra alguns microrganismos fúngicos, no 
entanto, podendo causar mortalidade em sementes. 

Assim como nas demais variáveis, para o IVG os maiores valores foram observados com o 
tratamento T2 com 2,35. O tratamento T4 apresentou resultado superior ao obtido para o tratamento T1 
(0,50) e T5 (0,50).  E os menores valores foram observados para os tratamentos T3 (0,17) e T6 (0,08) 
(FIGURA 1C). Resultados semelhantes foram observados por Gomes et al (2019) em que o tratamento 
com óleo de andiroba (1.000 µL) proporcionou maior IVG nas sementes de Bauhinia variegata, em 
comparação ao tratamento controle. No entanto, há variações dos efeitos do uso de óleos essenciais 
em sementes, podendo ser positivos ou não de acordo com o óleo utilizando, concentração e espécie 
estudada. 

Com base nos resultados, presume-se que os óleos de C. citriodora e E. caryophyllus não 
apresentam fitotoxidade sobre o crescimento inicial do embrião. Por fim, ressalta-se a necessidade do 
desenvolvimento de novos trabalhos utilizando outras concentrações e outros óleos essenciais sobre 
sementes de paricá para que sejam alcançados resultados similares ou superiores ao tratamento químico. 

4. CONCLUSÃO
Os óleos essenciais de eucalipto citriodora (Corymbia citriodora) e cravo-da-índia (Eugenia 

caryophyllus) na concentração de 0,25% apresentam melhor desempenho sobre a qualidade das semen-
tes, em comparação a sementes não tratadas.

O uso de tratamento com óleo de laranja doce (Citrus sinensis) na concentração de 0,75%, 
reduz drasticamente a germinação das sementes.
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Capítulo 76
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Resumo: A produção de mudas com alto padrão de qualidade é um quesito fundamental para o sucesso dos em-

preendimentos florestais, sendo a fase de viveiro, uma das etapas mais importantes de todo o processo que envolve 

a execução de um projeto florestal para fins comerciais/industriais. Dessa forma, objetivou-se com o presente 

trabalho, avaliar diferentes recipientes para a produção de mudas de Jacaranda mimosifolia. Os tratamentos cons-

taram de cinco diferentes recipientes: 1. Tubetes (288 cm³); 2. Tubetes (55cm³); 3. Sacos plásticos (396cm³); 4. 

Sacos plásticos (614cm³); e 5. Ellepot (115 cm³). Aos 120 dias após, a semeadura, foram avaliados os parâmetros 

morfológicos: diâmetro de colo (DC); altura da parte aérea (H); relação H/DC; biomassas secas e frescas; e índice 

de qualidade de Dickson. Conforme os resultados obtidos, concluiu-se que os sacos plásticos com capacidades 

volumétricas de 614 cm³ e 396 cm³ apresentaram os melhores resultados para produção de mudas de Jacarandá 

mimosifolia.

Palavras-chave: Parâmetros morfológicos, recipiente biodegradável, tubetes.

EFFECTS OF CONTAINERS ON THE PRODUCTION OF JACARANDA MIMOSIFO-
LIA SEEDLINGS

Abstract: The production of seedlings with a high standard of quality is a fundamental requirement for the success 

of forestry projects, with a nursery stage being one of the most important stages of the entire project process that 

involves the execution of a forestry for commercial / industrial purposes. Therefore, the objective of this work was 

to evaluate different recipients for the production of Jacaranda mimosifolia seedlings. The seeds were sown in five 

different containers: tubes, plastic, ellepot, quality index and root system. At 120 days after sowing, the following 

morphological parameters were adopted: stem diameter (DC), height (H), H / DC ratio, dry and fresh biomass, 

Dieckson quality index (DQI). The 614 cm³ and 396 cm³ plastic bag presents better results for the production 

Jacarandá mimosifolia seedlings.

Keywords: Morphological parameters, paperpots, tubes.
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1. INTRODUÇÃO
A espécie Jacaranda mimosifolia, D. Don, conhecida como jacarandá-mimoso ocorre no no-

roeste da Argentina, nordeste da Bolívia e do Paraguai (GENTRY, 1992). É uma árvore essencial para 
a arborização urbana, e na ornamentação de ruas, praças e parques, decorando pátios e jardins residen-
ciais. Sua madeira é empregada na indústria moveleira, na fabricação de pisos laminados, instrumentos 
musicais e em aplicações no interior de automóveis de luxo. Já os frutos são utilizados no artesanato 
para confecção de bijouterias (EQUIPE AGRON, 2014; SOUZA & LORENZI, 2005). Todavia, são 
escassos os estudos de suas sementes e mudas.

Na implementação de plantios florestais, um dos fatores que é prioridade é a qualidade das 
mudas, principalmente voltadas para a resistência às condições adversas encontradas no campo após 
o plantio, sobrevivência e produção de árvores com crescimento desejável (GOMES; PAIVA, 2013). 
Mudas de alto padrão de qualidade, associados a outros fatores, resultam em plantios bem-sucedidos, 
influenciam na redução da frequência de tratos culturais, diminuem as taxas de mortalidade e, geram 
menor necessidade de replantio, contribuindo para a redução dos custos de implantação (RUDEK et al., 
2013). Segundo Carvalho, (1992) o sucesso do um plantio florestal está diretamente ligado com a quali-
dade das mudas plantadas, pois a sanidade, o potencial genético e a conformação do sistema radicial são 
importantes para a boa produtividade do povoamento.

Ainda, segundo Morgado et al. (2000), as mudas de melhor qualidade por apresentarem maior 
potencial de crescimento, geram forte competição com a vegetação espontânea, reduzindo os custos dos 
tratos culturais, o que favorece o estabelecimento acelerado do plantio no local a ser recuperado, quando 
essa for a finalidade de produção. De acordo com Rubira e Bueno (1996), a qualidade das mudas provem 
tanto de características fisiológicas quanto morfológicas, sendo que tais atributos interferem no desen-
volvimento e crescimento. Várias pesquisas científicas têm sido realizadas com o intuito de melhorar o 
padrão de qualidade das mudas, garantindo boa adaptação e crescimento inicial após o plantio (GON-
ÇALVES et al., 2000). O que justifica o interesse demonstrado nos indicadores para a sobrevivência e o 
crescimento inicial das mudas no campo (CARNEIRO, 1995).

De acordo com Gomes e Paiva (2006) a escolha do recipiente tem reflexos diretos na qualida-
de das mudas que irão compor o plantio florestal. Para os autores os sacos plásticos ainda são comumen-
te utilizados e suas principais vantagens são a maior disponibilidade e o baixo preço fazendo com que 
esses recipientes sejam utilizados até hoje. Como desvantagens podem-se citar os problemas de enovela-
mento de raízes principalmente em mudas que ultrapassam seu período normal de rotação (CARNEIRO, 
1995; GOMES e PAIVA, 2013). Os recipientes biodegradáveis apresentam características que garantem 
rapidez no desenvolvimento das mudas no campo e menor estresse das mudas no plantio, isso ocorre 
devido ao material poroso que asseguram a integridade das raízes (IATAURO, 2001). Além disso, oca-
sionam a redução do ciclo de produção das mudas e o ganho econômico, uma que vez que não se torna 
preciso as raízes estarem totalmente estruturadas na forma de um torrão firme, uma vez que a embala-
gem não é retirada (VIEGAS, 2015). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes re-
cipientes na qualidade de mudas de Jacaranda mimosifolia.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
Os estudos foram realizados na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória 

da Conquista, município localizado no Sudeste do Estado da Bahia, situado nas coordenadas geográficas 
de 14º51’ de latitude Sul e 40º50’ de longitude Oeste de Greenwich, com precipitação variando entre 700 
e 1.100 mm/ano, com temperatura média anual de 21°C (NOVAES et al., 2008).

A semeadura das mudas foi realizada utilizando-se três sementes por recipiente. O experimen-
to foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e seis repetições, 
contendo 15 plantas por parcela, totalizando 450 mudas. Os recipientes utilizados foram tubetes com 
capacidades volumétricas de 280 cm³ e de 55 cm³, ellepot de 115 cm³ e sacos plásticos de capacida-
des volumétricas de 614 cm³ e 396 cm³, respectivamente. O substrato utilizado nos sacos plásticos foi 
composto de 50% de terra de subsolo e 50% de esterco de gado curtido na proporção 1:1, acrescidos de 
750 g, 100 g e 90 g respectivamente de superfosfato simples, cloreto de potássio e ureia em cada metro 
cúbico de substrato.  Para os tubetes foi utilizado o substrato comercial Bioplant a base de casca de pinus 
e vermiculita, e como adubação de base, utilizou se o adubo de liberação lenta (até quatro meses), o 
Osmocote® na fórmula 15-9-12 com 5,0 g/litro. 

Aos 120 dias após a semeadura as mudas foram retiradas aleatoriamente dos canteiros no 
viveiro e levadas para o Laboratório de Silvicultura para a determinação dos parâmetros morfológicos. 
Em seguida, foi efetuada a lavagem do sistema radicular, retirando os resíduos de substrato presos nas 
raízes. Posteriormente, as mudas foram colocadas sobre folhas de papel pardo na bancada do laboratório 
de Silvicultura por 24 horas, onde foram efetuadas as medições de altura da parte aérea (cm) e diâmetro 
do coleto (mm), utilizando-se régua graduada e paquímetro digital, respectivamente. Após esse procedi-
mento foram feitas as pesagens da biomassa fresca em uma balança de precisão. Em seguida, as mudas 
foram postas em embalagens de papel, previamente etiquetadas, e levadas para uma estufa aquecida a 
70°C, onde permaneceram por um período de 72 horas, ou até que atingisse peso seco constante, seguin-
do as orientações de Thompson (1985). Após esse período, foram efetuadas as pesagens e determinação 
da biomassa seca com o auxílio de uma balança digital de precisão.

Tais parâmetros foram transformados em índices de qualidade de mudas de acordo Gomes et 
al. (2002): relação entre a altura da parte aérea e o diâmetro de colo (H/DC), relação entre a massa seca 
da parte aérea e a massa seca da raiz (MSPA/MSR) e no Índice de Qualidade de Dickson - IQD (DI-
CKSON et al., 1960). Para a avaliação dos parâmetros referentes a qualidade das mudas usou-se o teste 
Tukey ao nível 5% de probabilidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Houve diferença significativa para a altura da parte aérea e relação H/DC, com médias 

superiores para as mudas produzidas em sacos plásticos. Para a variável diâmetro do coleto os melhores 
resultados foram observados para os tubetes de 288 cm³ e sacos plásticos. Quanto a qualidade das mudas 
formadas as melhores médias foram observadas para os recipientes ellepot e sacos plásticos (Tabela 1). 
Nota-se que para todos os recipientes testados o índice de qualidade e a relação H/DC apresentou resul-
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tados inferiores a 10, padrão recomendado por Birchler et al. (1998). As mudas produzidas nos recipien-
tes sacos plásticos e Ellepot, apresentaram melhor qualidade das mudas produzidas quando comparadas 
as mudas aos tubetes (Caldeira et al.2012). Recipientes biodegradáveis, como os ellepots, apresentam 
um bom desempenho na formação das mudas desta espécie, quando comparados aos tubetes, em função 
principalmente do maior volume de substrato a ser explorado. Viegas (2015), verificou a viabilidade 
técnica do uso de ellepot em comparação aos tubetes na produção de mudas de três espécies florestais 
nativas.

Tabela 1 – Valores médios da altura da parte aérea (H), diâmetro do coleto (DC), relação H/DC índice 
de qualidade de Dickson (IQD) de mudas de Jacarandá mimosifolia, três meses após a semeadura.

Tratamento Altura (H) (cm) Diâmetro (DC) (mm) H/DC IQD
Tubete (288 cm³) 14,81 c 3,96 ab 3,86 c 3,78 b
Tubete (55 cm³) 9,97 d 3,23 c 3,18 c 2,83 b
Ellepot (115 cm³) 18,00 b 3,67 bc 5,16 b 4,93 a 
Sacos plásticos (614 cm³) 26,88 a 3,97 ab 6,51 a 5,50 a
Sacos plásticos (396 cm³) 26,23 a 4,16 a 6,21 ab 5,35 a
CV (%) 9,68 6,99 14,54 14,43

Nota: Médias seguidas de uma mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade.

Na Tabela 2, observando os dados de pesos de matéria fresca da parte aérea, sistema radicial e 
total verifica-se que não houve diferença significativa entre médias referente aos sacos plásticos, de 614 
cm³ e de 396 cm³, e o tubete (288 cm³), no parâmetro raiz. Os melhores tratamentos avaliados correspon-
dem aos dois tamanhos de sacos plásticos. Isso se deve ao fato desses tipos de recipientes proporciona-
rem em relação ao maior volume, um menor confinamento das raízes, e isso faz com que haja um maior 
crescimento natural das mudas o que proporciona um melhor desenvolvimento da parte aérea (LOPES, 
2005). Tais resultados corroboram com Bomfim (2007), no qual os maiores valores de biomassa fresca 
foram provenientes do saco plástico de 614 cm³.  

Em relação aos pesos de matéria seca da parte aérea, sistema radicial e total constatou-se que 
o melhor tratamento foi o que utilizou o saco plástico (614 cm³) seguido pelo de 396 cm³. Os maiores 
valores de peso seco foram encontrados para o tubete (288cm³) seguido pelo saco plástico (614cm³), 
Tabela 2. Para Gomes e Paiva (2013), o peso da matéria seca é um bom indicador da capacidade de re-
sistência das mudas em condições de campo. Os menores valores das variáveis avaliadas em mudas de 
Jacaranda mimoso foram obtidos em tubetes com volume de 55 cm³, assim como encontrado por Mala-
vasi & Malavasi (2006) para mudas de Jacaranda micranta. De forma geral, os trabalhos com o objetivo 
de avaliar a influência do volume de recipientes no crescimento de mudas florestais, comprovam que 
maiores volumes, geram mudas maiores e de melhor qualidade morfológica, sendo a maior justificativa, 
a maior disponibilidade de nutrientes proporcionados por estes recipientes (CUNHA et al., 2005; JOSÉ 
et al., 2005; SOUZA, 2005; MALAVASI & MALAVASI, 2006).
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Tabela 2 – Valores médios de peso de matéria fresca e seca das partes aérea, radicial e total de mu-
das de Jacarandá Mimoso, três meses após a semeadura.

Tratamento Biomassa fresca (g) Biomassa seca (g)
Parte aérea Raiz Total Parte aérea Raiz Total

Tubete (288 cm³) 3.00 b 1,07 a 4,07 b 1,39 b 0,68 a 2,07 bc
Tubete (55 cm³) 0,84 c 0,40 b 1,29 d 0,57 c 0,26 c 0,84 d
Ellepot (115 cm3) 2,31 b 0.59 b 2,90 c 1,22 b 0,35 bc 1,58 c
Sacos plásticos (396 cm³) 4,22 a 0,90 a 5,12 a 1,77 a 0,45 abc 2,26 ab
Sacos plásticos (614 cm³) 4,87 a 1,11 a 6,07 a 2,09 a 0,56 ab 2,65 a
CV (%) 14,38 19,27 14,70 14,63 29,35 16,81

Nota: Médias seguidas de uma mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade.

4. CONCLUSÃO
Conforme os resultados obtidos, concluiu-se que os sacos plásticos com capacidades volumé-

tricas de 614 cm³ e 396 cm³ apresentaram os melhores resultados para a produção de mudas de Jaca-
randá mimosifolia.
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Resumo: O seguinte trabalho objetivou-se avaliar o enraizamento de miniestacas de Eucalyptus urophylla em rela-
ção às concentrações de solução nutritiva, coleta de brotações e influência do ácido indol-3-butírico (AIB). Foram 
coletadas brotações oriundas de minicepas manejadas com três concentrações de solução nutritiva (S1 – 100%, S2 
– 75%, S3 – 25%) fertirrigadas com 100 mL de solução básica. A região basal das miniestacas foram imersas por 
10 segundos em solução hidroalcoólica de AIB em duas diferentes concentrações (0 – isento de AIB; 1000 mg L-1) 
em três coletas sucessivas para avaliação de número de raiz, comprimento da maior raiz (CMR), porcentagem de 
enraizamento e altura total das miniestacas. O delineamento foi realizado em bloco casualizado em arranjo fatorial 
(3x2x3) com parcelas subdivididas no tempo, sendo os fatores constituídos por solução nutritiva, AIB e por coleta 
de brotações, com cinco blocos com unidade amostral constituída de sete miniestacas. Houve interação entre os 
fatores para número de raiz, comprimento da maior raiz (CMR), altura total das miniestacas para a 1ª coleta. Para 
a variável enraizamento a solução nutritiva foi significativa para a 1ª coleta e houve interação entre os fatores para 
a 2ª coleta. Não houve resultados significativos para a 3ª coleta. No geral, a solução nutritiva de 75% e 100%, a 
presença de AIB obtiveram melhores resultados quanto o enraizamento adventício. 
Palavras-chave: Nutrição mineral; propagação vegetativa; rizogênese.

ADVENTITIAL ROOTTING OF EUCALYPTUS UROPHYLLA S. T. BLAKE 
MINICUTTINGS IN RELATION TO NUTRITION SOLUTION CONCENTRATIONS, 

SPROUT COLLECTION AND INDOLBUTYRIC ACID (IBA)

Abstract: The following work aimed to evaluate the rooting of Eucalyptus urophylla minicuttings in relation to 
nutrient solutions, sprout collection and the influence of IBA. Sprouts were collected from ministumps managed 
with three nutrient solutions (S1 - 100%, S2 - 75%, S3 - 25%) fertigated with 100mL of basic solution. The basal 
region of the minicuttings were immersed for 10 seconds in a hydroalcoholic solution of IBA in two different dev 
(0 - free of IBA; 1000 mg L-1) in three successive collections to evaluate the amount of root of the largest root 
(CMR) , rooting and total height of minicuttings. The design was carried out in a randomized block in a factorial 
arrangement (3x2x3) with plots subdivided in time, with the factors consisting of nutrient solution, IBA and sprout 
collection, with five blocks containing seven minicuttings each. Occurrence interaction between factors for root 
quantity, longer root (RML), total height of minicuttings for the 1st collection. For the rooting variable, the nutrient 
solution was defined for the 1st collection and there was no interaction between the factors for the 2nd collection. 
There were no results obtained for the 3rd collection. Overall, the 75% and 100% nutrient solution, the presence 
of IBA had better results regarding adventitious rooting.
Keywords: Mineral nutrition; minicutting; vegetative propagation.
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1. INTRODUÇÃO
Eucalyptus urophylla é uma espécie que possui alto valor agregado e possui grande impor-

tância no cenário florestal, sendo utilizado em plantios florestais de diversas áreas, para a produção de 
celulose, lenha e carvão vegetal, constituindo uma das espécies mais plantadas no Brasil (LOPES et al., 
2019).

A propagação vegetativa auxilia na obtenção de mudas de alta qualidade a partir da clonagem 
de genótipos superiores facilitando a produção de mudas para plantios homogêneos. A miniestaquia sur-
ge como alternativa para suprir a necessidade do resgate da juvenilidade do material vegetativo, apon-
tada por diversos autores como limitante da capacidade de indução radicular geradas pelo processo de 
maturação. Dentre as fases da propagação vegetativa, o enraizamento adventício é uma etapa essencial 
e complexa na propagação vegetativa das espécies de grande valor econômico (FERRIANI et al., 2010; 
HARTMANN et al., 2011).

Outro fator que tem influência no processo de enraizamento: o vigor vegetativo da planta 
mãe ou do próprio estado nutricional do material coletado. Uma planta com composição nutricional 
equilibrada irá aumentar a capacidade de produção de propágulos e a predisposição do enraizamento. 
(VÉRAS et al., 2019). A nutrição mineral pode influenciar de duas maneiras distintas o enraizamento: 
do vigor vegetativo da planta mãe de onde são retiradas as brotações ou do próprio estado nutricional 
no material coletado. Uma planta com composição nutricional equilibrada irá aumentar a capacidade de 
produção de propágulos predispostos ao enraizamento (BRONDANI et al., 2014).

Em espécies lenhosas os propágulos, como estacas e miniestacas, as raízes adventícias geral-
mente têm origem em tecidos do floema secundário, câmbio ou calos produzidos na base das estacas, 
sendo que a capacidade rizogênica depende da interação de fatores endógenos e exógenos (BRON-
DANI, 2014). Com isso, a utilização de reguladores vegetais exógenos apresenta-se com eficiência no 
processo rizogênico e na propagação vegetativa, sendo o ácido indolbutírico (AIB) o mais utilizado por 
ser uma substância mais estável (BRONDANI et al., 2014; ALFENAS et al., 2009).

Diante disso, objetivou-se com o trabalho avaliar o enraizamento de miniestacas de Eucalyp-
tus urophylla em relação às concentrações de solução nutritiva, coleta de brotações e influência do AIB.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em viveiro particular localizado em Cuiabá, Mato Grosso, onde 

o clima é do tipo AW (chuvas de verão-outono), segundo a classificação de Köeppen, e as médias anuais 
de temperatura são de 37ºC nos meses mais quentes (agosto a outubro) e de 30ºC nos meses mais frios 
(abril a junho), com precipitação média anual em torno de 1.200 mm. Na casa de vegetação instalou-se 
um Data Logger modelo w / USB 1” LCD para monitoramento da temperatura e umidade.

Para a formação das minicepas foram utilizadas sementes de Eucalyptus urophylla originárias 
de matrizes localizadas em Itatinga, SP. A semeadura foi realizada em bandejas de isopor, colocando-se 
uma semente por célula, preenchida por substrato comercial a base de matéria orgânica composta por 
esterco de galinha, húmus de minhoca e vermiculita na proporção (1:1:1 v/v). No sétimo dia após a 
semeadura, as mudas sem problemas fitossanitários, com crescimento ortotrópico normal e altura em 
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torno de 5 cm, foram repicadas para vasos plásticos de 3,0 L, contendo 3 cm de camada de brita na base 
e preenchidos com substrato de areia fração fina e alocados no minijardim com redução de 50% da lu-
minosidade. De acordo com o arranjo dos blocos, os vasos plásticos foram dispostos sobre área de 0,12 
m2, coberta com uma camada de 10 cm de brita, compondo o minijardim clonal. Foram feitas irrigações 
das mudas duas vezes ao dia.

A quebra do caule da planta foi realizada após 70 dias da repicagem, a 18 cm acima do coleto, 
para induzir a formação de brotos axilares. Após 21 dias, foi realizada a poda da parte aérea, permitindo 
assim a formação das minicepas e o início das adubações com as diferentes concentrações da solução 
nutritiva.

Os tratamentos foram compostos por solução nutritiva nas seguintes concentrações: S1 – 
100% de solução nutritiva, S2 – 75% de solução nutritiva e S3 – 25% de solução nutritiva. As fontes de 
nutrientes foram: 60 mg/L de sulfato de amônio; 30 mg/L nitrato de amônio; 12 mg/L monoamônio fos-
fato; 40 mg/L nitrato de cálcio; 80 mg/L cloreto de potássio; 10 mg/L cloreto de cálcio; 12 mg/L sulfato 
de magnésio; 0,481 mg/L ácido bórico; 0,100 mg/L sulfato de cobre; 2 mg/L sulfato de ferro; 0,02 mg/L 
molibdato de sódio; 1,6 mg/L sódio – EDTA; 0,065 mg/L sulfato de zinco. Os nutrientes foram pesados 
em balança de precisão e posteriormente diluídos em água destilada nas proporções pré estabelecidas, 
sendo armazenados em garrafas pet, mantendo-se o pH constante em 5,9. A fertirrigação das minicepas 
foi realizada duas vezes por semana no período matutino, com adição de 100 mL de solução nutritiva 
básica por vaso e molhando somente a parte do substrato para evitar queima das folhas. O experimento 
foi conduzido por 9 meses e nesse período foram realizadas três coletas de brotações com intervalo entre 
elas variando de 30 a 55 dias, de acordo com a produtividade de brotações. Os brotos foram coletados 
no período matutino, apresentando comprimento superior a 5 cm e contendo em média 2 pares de fo-
lhas. Os brotos cortados foram armazenados em caixas de isopor com água destilada visando mitigar as 
perdas de turgescência celular.

As miniestacas foram cortadas em bisel na região basal e redução da sua área foliar em 50% 
do tamanho original. Posteriormente, as bases das miniestacas foram imersas em solução hidroalcoólica 
(1:1, água: álcool, v/v) com concentrações de 0 (isento de AIB) e 1.000 mg L-1 por 10 segundos, para 
verificar a necessidade da utilização do fitorregulador de crescimento no processo de rizogênese. 

As bases das miniestacas foram inseridas de 1 a 2 cm em substrato composto a base de esterco 
de aves com calcário, fibra de coco, húmus de minhoca e casca de arroz carbonizada na proporção (2:1, 
v/v), em recipientes de polietileno de 100 cm3 no formato quadrangular. Em seguida, foram acondi-
cionadas em casa de vegetação automatizada, com irrigação via nebulização, com temperatura a 35ºC 
e 90% de umidade, onde permaneceram entre 30 e 35 dias. Para a aclimatação, as miniestacas foram 
transferidas para casa de sombra com redução de 50 % da luminosidade, onde permaneceram de 15 a 
25 dias. Posteriormente, as mudas foram transferidas para área a pleno sol, onde permaneceram por um 
período de rustificação de 30 dias. Na área de pleno sol, as miniestacas receberam fertirrigação da solu-
ção nutritiva, com aplicação de 1,5 L/m2 da solução de 75%, para suprir as necessidades nutricionais das 
plantas, durante o período matutino, duas vezes na semana.

Após a rustificação das miniestacas, foram feitas as seguintes avaliações: contagem do número 
de raiz (unidade), comprimento da maior raiz (cm), percentual de enraizamento na saída da rustificação 
(%) e a altura total da miniestaca (cm).
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O experimento foi conduzido no delineamento bloco casualizado em arranjo fatorial (3x2x3) 
com parcelas subdivididas no tempo, sendo os fatores constituídos por solução nutritiva (S1 – 100%, S2 
– 75%, S3 – 25%), AIB (ausência e 1.000 mg.L-1) e por coleta de brotações (3 coletas), com cinco blo-
cos, sendo a unidade amostral constituída de sete miniestacas por parcela. Os dados foram submetidos 
aos testes de normalidade de Lilliefors (p<0,05) e homogeneidade de Bartlett (p<0,05) e transformados 
quando necessário. Em seguida foi realizada a análise de variância ANOVA (p<0,01 e p<0,05) e as mé-
dias comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) utilizando o software R.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve interação para 1ª coleta entre a solução nutritiva e o AIB para as variáveis número 

de raiz, raiz mais longa (RML) e altura total das miniestacas, em que as miniestacas de Eucalyptus 
urophylla cultivadas em solução nutritiva de 100% com a aplicação do AIB apresentaram o melhor 
desempenho (Figura 1, 2 e 3). Segundo Lopes et al., (2019), plantas fornecedoras de propágulo com 
bom aporte nutricional proporcionarão miniestacas com maior disposição ao enraizamento, com melhor 
qualidade de mudas e sistema radicular.

Figura 1 – Médias de número de raiz para a 1ª coleta de Eucalyptus urophylla em relação à solução nutritiva e 
regulador de crescimento (AIB).

Nota: Médias seguidas por mesma letra maiúscula para as diferentes soluções e mesma concentra-
ção de AIB e letras minúsculas entre as concentrações de AIB dentro da mesma solução nutritiva 
não diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro.
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Figura 2 - Médias da Raiz Mais Longa (RML) para a 1ª coleta de Eucalyptus urophylla em relação à solução 
nutritiva e regulador de crescimento (AIB).

Nota: Médias seguidas por mesma letra maiúscula para as diferentes soluções e mesma concentra-
ção de AIB e letras minúsculas entre as concentrações de AIB dentro da mesma solução nutritiva 
não diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Figura 3 - Médias da altura total de miniestacas para a 1ª coleta de Eucalyptus urophylla em relação à 
solução nutritiva e regulador de crescimento (AIB).

Nota: Médias seguidas por mesma letra maiúscula para as diferentes soluções e mesma concentra-
ção de AIB e letras minúsculas entre as concentrações de AIB dentro da mesma solução nutritiva 
não diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro.
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Comparando os resultados entre as três soluções nutritivas com aplicação do regulador de 
crescimento, a solução de 100% com a presença de AIB obteve a maior média com valor de 8,56, di-
ferenciando estatisticamente. Oliveira et al., (2016) onde estacas submetidas ao tratamento com 8000 
mg L-1 de AIB obtiveram 4,7 de raízes. Pimentel et al., (2019) também observaram o favorecimento 
da rizogênese nos primeiros 30 dias, aplicando 2000 mg L-1 com valor de 1 raiz por estaca. Peña et al., 
(2015) verificou efeito positivo da aplicação de AIB no número de raízes por miniestaca, com aproxi-
madamente 1,5 raízes por miniestaca na dosagem de 3.750 mg L-1 de AIB. 

Em relação ao AIB, a utilização de auxinas exógenas propicia maiores taxas de sobrevivência, 
qualidade, velocidade e uniformidade no enraizamento. O AIB tem a característica de estimular a emis-
são de raízes, como observado por Sazi e Piveta (2005) em que a que a quantidade de raízes aumentou 
gradativamente com a aplicação exógena de AIB até a concentração de 3000 mg L-1 (Figura 1). A utiliza-
ção de AIB antecipa o processo meristemático radicular e como consequência, miniestacas oriundas de 
sua aplicação tendem a um maior período de crescimento e com raízes mais longas e altura total quando 
comparadas a mniestacas que não se utilizou auxinas exógenas (HARTMANN et al., 2011; AZEVEDO, 
et al., 2021) (Figura 2 e 3).

Observou-se efeito individual na 1ª coleta para o fator solução nutritiva para a porcentagem de 
enraizamento, onde as maiores médias foram observadas na solução de 75%. Isto pode ter ocorrido devi-
do as miniestacas originarem-se de material seminal o que pode ter reduzido os índices de enraizamento. 
Segundo Cunha et al., (2009), a nutrição mineral desempenha papel fundamental no enraizamento ad-
ventício, entretanto as faixas de concentrações ideais dos nutrientes são específicas para cada genótipo, 
sendo que, cada solução nutritiva deve ser manejada de acordo com as exigências da espécie visando o 
aumento do potencial de enraizamento das miniestacas (Figura 4). Na 2ª coleta houve interação entre 
os fatores com destaque para a solução de 75 % e 100 % com a presença do AIB que não diferenciaram 
estatisticamente entre si apresentando índices de mais de 80 % de enraizamento (Figura 5). 

Figura 4 - Média do enraizamento de miniestacas para a 1ª coleta de Eucalyptus urophylla em relação 
à solução nutritiva.

Nota: Médias seguidas por mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott ao 
nível de 5% de probabilidade de erro.
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Figura 5 - Média do enraizamento de miniestacas para a 2ª coleta de Eucalyptus urophylla em relação 
à solução nutritiva e regulador de crescimento (AIB).

Nota: Médias seguidas por mesma letra maiúscula para as diferentes soluções e mesma concentra-
ção de AIB e letras minúsculas entre as concentrações de AIB dentro da mesma solução nutritiva 
não diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Em relação ao AIB, este regulador é responsável pela divisão, alongamento celular e como 
consequência a formação de raízes adventícias em estacas, sendo comumente utilizado na promoção 
de enraizamento (Taiz & Zeiger, 2017). Assim, o AIB atua como agente motivador das concentrações 
endógenas de auxinas, acelerando o metabolismo a partir de alterações de enzimas, carboidratos, RNA, 
DNA, proteínas e consequentemente o processo de indução de raízes adventícias (SILVA et al., 2019).

4. CONCLUSÃO
A formação de raízes adventícias depende dos níveis de substâncias reguladoras de cresci-

mento, o AIB atua como fornecedor externo de auxinas e promove o processo de indução de raízes 
adventícias. Os nutrientes atuam nos processos bioquímicos, fisiológicos e estruturais das plantas, de-
sempenhando papel fundamental no processo rizogênico. Diante disso e nas condições em que foram 
realizados os estudos, conclui-se que a interação de soluções nutritivas de 75 % e 100 %, com concentra-
ção de 1000 mg L-1 de AIB e coletas de brotações influenciam na melhoria do enraizamento adventício 
de miniestacas Eucalyptus urophylla, resultando em alternativas eficazes para produção de mudas.

5. AGRADECIMENTOS
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Resumo: Estudos relacionados à contribuição da matéria orgânica do solo (MOS), são essenciais por desempenhar 
inúmeras funções no solo, estando relacionada aos processos de ciclagem e retenção de água e nutrientes, agrega-
ção do solo e dinâmica da água. O objetivo desse trabalho foi propor, construir e validar um modelo para estimar 
a matéria orgânica do solo, em um povoamento de eucalipto por meio da utilização de Redes Neurais Artificiais 
(RNA). Foi utilizado o banco de dados obtidos em um plantio comercial de eucalipto situado no município de Ara-
cruz, estado do Espírito Santo, os quais foram coletados em 6 parcelas (30 x 30 m), em 4 profundidades (0-5, 5-10, 
10-20 e 20-40 cm), e duas idades (2 e 11 anos). Utilizou-se a RNA do tipo Multilayer Perceptron (MLP), como 
função de ativação sigmoidal, na camada oculta e de saída. O treinamento foi realizado com o algoritmo o resilient 
propagation, com 3000 ciclos. Para o treinamento e avaliação das redes foi utilizado o software NeuroForest 3.3. 
As RNA 1, 2 e 3 apresentaram alta correlação na fase de treinamento e generalização, com valores superiores a 96 
% e 92 %, respectivamente, deste modo as RNA podem ser utilizadas de maneira eficiente para estimação da MOS 
em povoamentos Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis.

Palavras-chave: Treinamento e generalização, Multilayer Perceptron, NeuroForest.

RESISTANCE TO FLEXION IN WOOD PARTS OF EUCALYPTUS FOR 
PRODUCTION OF ESTAFADOS

Abstract: Studies related to the contribution of soil organic matter (SOM), are essential due to the numerous 
functions in the soil, being related to the processes of cycling and retention of water and nutrients, soil aggregation 
and water dynamics. Objective was to propose, build and validate a model to estimate soil organic matter, in a 
eucalyptus stand through the use of Artificial Neural Networks (ANN). A database obtained was used in a com-
mercial plantation of eucalyptus in the municipality of Aracruz, state of Espírito Santo, in which were collected 
in six plots (30 x 30 m), 4 depths (0-5, 5-10, 10 -20 and 20-40 cm), and two ages (2 to 11 years). For training and 
generalization, Multilayer Perceptron (MLP) ANN was used as a function of sigmoidal activation, in the hidden 
and output layer. The training was performed with the resilient propagation algorithm, with 3000 cycles. For train-
ing and evaluation of networks was used NeuroForest software 3.3. ANN 1, 2 and 3 showed high correlation in 
the training and generalization stage, with values above 96 % and 92 %, respectively, thus, ANN can be efficiently 
used to estimate MOS in Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis stands.

Keywords: Training and generalization, Multilayer Perceptron, NeuroForest.
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1. INTRODUÇÃO

O setor florestal vem ocupando posição de destaque na economia brasileira, representando 

1 % do Produto Interno Bruto. As plantações florestais ocupam 9,0 milhões de hectares, apenas 1 % 

do território brasileiro, e o gênero Eucalyptus representa 77 % dessa área (IBÁ, 2020). Comparado a 

outros gêneros, devido ao potencial produtivo e baixo tempo de rotação, o cultivo do mesmo gera uma 

maior pressão sobre à fertilidade do solo tendo em vista a intensa exportação de nutrientes pela colheita 

florestal. Diante desse aspecto, analisar e interpretar quimicamente o estoque de nutrientes no solo é 

imprescindível para definição de estratégias dos programas de fertilização. Dentre os parâmetros, a ma-

téria orgânica do solo MOS é um dos mais importantes indicadores de fertilidade. (SENA et al., 2000).

Para a determinação do teor de matéria orgânica do solo um dos métodos mais utilizados é o 

proposto por Walkey-Black, o qual utiliza o agente oxidante dicromato. Entretanto, a utilização desse 

agente oxidante promove a disponibilização de cromo em seu resíduo, ocasionando a contaminação 

ambiental (PROENÇA, 2012). Dessa forma, é fundamental a busca de novas alternativas ao método 

convencional, sendo a utilização de redes neurais artificiais uma opção interessante para determinação 

do teor de matéria orgânica do solo, pois além de reduzir o tempo e custo das análises, dispensa reagen-

tes, eliminando as possibilidades de contaminação ambiental por resíduos tóxicos.

Uma rede neural artificial (RNA) é um sistema formado por elementos de processamento, 

denominados neurônios, organizados em camadas (uma de entrada, uma ou várias intermediárias e uma 

de saída), conectadas entre si de modo específico para realizar determinada tarefa (BRAGA et al., 2007). 

Alves Sobrinho et al. (2010) ao compararem as estimativas de evapotranspiração de referência obtidas 

por RNA com as estimativas obtidas por meio de outros métodos indiretos mais comumente utilizados, 

evidenciaram que o desempenho da RNA desenvolvida foi satisfatório, podendo ser considerada como 

uma boa opção de métodos indiretos para estimativa da evapotranspiração de referência.

Outros estudos que levam em consideração o uso de técnicas de redes neurais já foram desen-

volvidos e obtiveram resultados satisfatórios como é o caso de Schoeninguer et al. (2008) que mapearam 

os estoques de biomassa e carbono orgânico em uma Floresta Ombrófila Densa no Paraná. Estimando 

a curva de retenção de água para solos do estado do Rio Grande do Sul, por meio do uso de RNA, Soa-

res et al. (2014) concluíram que essa técnica é uma ferramenta com alta capacidade preditiva. Proença 

(2012) propôs uma metodologia híbrida utilizando análise de regressão e RNA para a predição de ma-

téria orgânica e argila do solo e relata que a associação de RNAs com métodos estatísticos melhora as 

estimativas destes componentes do solo. Entretanto, são poucos os trabalhos que utilizam as técnicas de 

RNA para estimar a matéria orgânica do solo.
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Diante desses aspectos, o objetivo do presente trabalho é propor, construir e validar um mo-

delo para estimar o teor de matéria orgânica do solo, em um povoamento de eucalipto por meio da utili-

zação de redes neurais artificiais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As informações utilizadas nesse estudo foram obtidas em um plantio comercial de Eucalyptus 

urophylla x Eucalyptus grandis, situado no município de Aracruz, estado do Espírito Santo. A área en-

contra-se na latitude 19º 48’ S e longitude 40º 17’ W, apresenta altitude média de 34 m. Segundo Köppen 

o clima da região é caracterizado como do tipo Aw, tropical úmido, com estação chuvosa no verão e 

seca no inverno, com temperatura média anual de 23 ºC. O solo é caracterizado como Argissolo Ama-

relo distrocoeso (PAdx), típico A moderado, bem drenado, textura médio-argilosa, com caráter coeso e 

distrófico, ou seja, saturação por bases < 50 % (EMBRAPA, 2013).

As amostras de solo foram coletadas em 6 parcelas (30 x 30 m), em 4 profundidades (0-5, 

5-10, 10-20 e 20-40 cm), e duas idades (2 e 11 anos), sendo retirada cinco amostras simples por parce-

las, que posteriormente foram homogeneizadas formando uma amostra composta por parcela. Após a 

coleta, foram realizadas as análises de pH em H2O, densidade do solo conforme a metodologia proposta 

pela Embrapa (1997) e matéria orgânica pelo método colorimétrico. O pH do solo variou de 4,3 a 6,4, a 

densidade do solo 0,98 a 1,35 g cm-3 e a matéria orgânica entre 0,9 e 3,5 dag kg-1.

Foram testadas a influência na estimativa da matéria orgânica do solo das variáveis quantitati-

vas (pH, densidade do solo) e qualitativas (profundidade e idade). Foram realizadas doze combinações 

possíveis das variáveis de entrada (Tabela 1), sendo as variáveis quantitativas normalizadas no intervalo 

de 0 a 1 e as variáveis qualitativas 1-de-N (HEATON, 2011).

Tabela 1 – Características das redes neurais artificiais selecionadas para estimar a matéria orgânica 
do solo em um povoamento de eucalipto, Aracruz, ES.

RNA Arquitetura
Variáveis de entrada

RNA Arquitetura
Variáveis de entrada

Quan. Qual. Quan. Qual.
1 9-8-1 pH, Ds P, I 7 5-8-1 pH, Ds I
2 8-8-1 pH P, I 8 4-8-1 pH I
3 8-8-1 Ds P, I 9 4-8-1 Ds I
4 7-8-1 pH, Ds P 10 3-8-1 pH, Ds -
5 6-8-1 pH P 11 2-8-1 pH -
6 6-8-1 Ds P 12 2-8-1 Ds -

Nota: Arquitetura: Número de neurônios em cada camada; Quan.: Quantitativas; Qual.: Qualitativas; 
pH: Potencial hidrogeniônico; Ds: Densidade do solo; P: Profundidade; I: Idade.
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Para o treinamento e generalização das RNAs, foi utilizado o tipo de rede Multilayer Percep-
tron (MLP). A Função de Ativação utilizada foi a sigmoidal, na camada oculta e de saída, e como algorit-
mo o resilient propagation. Foram treinadas 100 redes para cada combinação, onde, das 100 selecionou-
-se apenas a melhor rede, por meio de avaliação do erro quadrático médio e do coeficiente de correlação 
entre os valores de MOS observados na análise química e os valores estimados pela RNA. Utilizou-se 80 
% dos dados para treinamento e 20 % para generalização, no processo de treinamento foram utilizados 
como critérios de parada o erro quadrático médio inferior a 0,01 %, ou número total de ciclos (3.000). 
Para o treinamento e avaliação das redes foi utilizado o software NeuroForest 3.3 (BINOTI et al., 2014).

As análises das estimativas geradas pelas redes foram feitas por meio do coeficiente de corre-
lação linear de Pearson (r) (Eq. 1), raiz quadrada do erro médio (RMSE) (Eq. 2), histograma de frequên-
cia dos erros percentuais (%), bem como na análise gráfica da dispersão dos erros percentuais (resíduos).

r = 
∑ (xi- x�)(yi - y�)

�(∑ (xi- x�)2)(∑ (yi- y�)
2)  

 (1)

Em que:

yi = valores de saída observada de MOS nas análises químicas;

ȳ = média dos valores de saída observada de MOS nas análises químicas;

xi = valores de saída estimada de MO pelas RNAs;

 = média dos valores de saída estimada de MOS pelas RNA.

RMSE(%)=100�
∑ (Yi-Xi)²n

i=1
n

/Ȳ (2)

Em que:

Y = saída observada da MOS das análises químicas;

X = saída estimada pelas RNAs;

Ȳ = média da saída observada;

n = número total de dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As estatísticas obtidas durante o treinamento e a generalização para as estimativas de MOS 

estão na Tabela 2. Ao avaliar os coeficientes de correlação de Pearson, verificou-se que as RNA 1, 2 e 
3 apresentaram alta correlação na fase de treinamento e generalização, com valores superiores a 96 % e 
92 %, respectivamente. Soares et al. (2014), utilizando redes neurais para estimar a retenção de água do 
solo, observou que o maior número de variáveis na camada de entrada proporcionou menores índices 
de erro quadrático.
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Tabela 2 – Estatísticas das redes neurais artificiais selecionadas para estimar a matéria orgânica do 
solo em um povoamento de eucalipto, Aracruz, ES.

RNA
Treinamento Generalização

RNA
Treinamento Generalização

RMSE 
(%)

r
RMSE 
(%)

r
RMSE 
(%)

r
RMSE 
(%)

r

1 1,73 0,994 1,86 0,965 7 1,63 0,982 1,23 0,947
2 1,74 0,969 1,77 0,933 8 1,62 0,875 1,31 0,979
3 1,62 0,969 1,2 0,924 9 1,66 0,697 1,53 0,443
4 1,75 0,997 1,38 0,873 10 1,67 0,981 1,89 0,905
5 1,74 0,974 1,35 0,746 11 1,65 0,844 1,9 0,452
6 1,71 0,981 1,6 0,902 12 1,7 0,530 1,83 0,909

Legenda: RMSE (%) = raiz quadrada do erro médio; r = coeficiente de correlação de Pearson. 

Ainda analisando as RNA 1, 2 e 3, pode se concluir que, o fato de excluir uma das variáveis 
quantitativas de entrada, pH ou densidade, não se verificou comprometimento na estimativa da MOS, 
demostrando que as duas variáveis podem ser utilizadas de maneira eficientes na aplicação da RNA de 
forma isolada. Porém, Lourente et al. (2011), encontraram valores não significativos para correlação de 
Pearson entre as variáveis densidade do solo e MOS em uma floresta de Mata Atlântica.

As RNA 9, 11 e 12 foram as que tiveram as menores correlações, sendo as duas últimas ex-
plicadas pelo não uso das variáveis qualitativas. A RNA 10, mesmo sem utilizar variáveis qualitativas, 
obteve uma elevada correlação, tanto no treinamento quanto na generalização, demonstrando que o em-
prego dessa configuração de rede pode ser uma alternativa para estimar a MOS com um número menor 
de variáveis, sendo estas de fácil obtenção em laboratório.

Ao analisar as diferenças entre as médias dos coeficientes de correlação das RNA (1, 2, 3) que 
utilizaram as variáveis qualitativas profundidade e idade, e as médias dos coeficientes de correlação das 
RNA (10, 11, 12) que não utilizaram as variáveis qualitativas, obteve-se os valores de 19% e 18%, para o 
treinamento e generalização, respectivamente. Isso demonstra que, as variáveis qualitativas influenciam 
na melhoria das estimativas de MOS no povoamento de eucalipto estudado estabelecido em Argissolo 
Amarelo distrocoeso.

Quanto a RMSE (%), os menores valores foram encontrados nas RNA 3, 7 e 8, tanto para o 
treinamento quanto para a generalização. Esses valores podem estar atribuídos a variável qualitativa 
idade, por ser a única variável presente nas três RNAs. Observa-se que as diferenças entre as médias da 
RMSE das RNA (4, 5 e 6) com a presença somente da variável qualitativa profundidade, e as médias 
da RMSE das RNA (7, 8 e 9) com a presença apenas da variável qualitativa idade, obteve-se os valores 
de 10 % e 9 % para o treinamento e generalização, respectivamente, demonstrando que a presença da 
variável profundidade melhora as qualidades das RNA.

Para seleção da melhor RNA, procedeu-se a análise gráfica de resíduos (Figura 1). Verifica-se 
que as RNA 1 e 2 adequaram-se com as características analisadas, visto que os resíduos não ultrapassam 
erros de 30 %. O modelo da RNA 1 mostra uma tendência de subestimativa entre os valores 1,75 e 2,5 
(dag kg-1) de MOS. Para a RNA 3 houve uma distribuição mais homogênea, apresentando uma leve ten-
dência de superestimava para valores superiores a 3,0 (dag kg-1) de MOS, demostrando ser o mais exato 
na estimativa da MOS em povoamento de eucalipto.



575CAPÍTULO 78 | ESTIMATIVA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO PELO USO DE REDES NEURAIS EM 
POVOAMENTO DE EUCALIPTO | P4C78

PARTE IV - SILVICULTURA
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Figura 1 – Dispersão dos erros percentuais (resíduos) das estimativas da MOS em povoamento de euca-
lipto pelas redes neurais artificiais (y), em função dos valores observados de MOS pela análise química 
(x).

De acordo com o histograma de resíduos (Figura 2), as RNA 1, 2 e 3 apresentam classes de 
erros menores que 10 %. Com a base em todas as características analisadas, a RNA 3 utilizada no estudo 
para estimar a MOS, surge como o modelo mais adequado, proporcionando redução de tempo e gastos 
com análises químicas. Dessa forma a RNA desempenha uma forma eficiente e importante na estima-
tiva da matéria orgânica do solo, por desempenhar inúmeras funções no solo, estando relacionada aos 
processos de ciclagem e retenção de água e nutrientes, agregação do solo e dinâmica da água. A MOS é 
constituída de alguns nutrientes essenciais ao desenvolvimento e crescimento das plantas como o carbo-
no (58 % da MOS); o hidrogênio (6 %); o oxigênio (33 %), e nitrogênio, enxofre e fósforo (3% juntos) 
(SILVA, 2008).
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Figura 2 – Frequência percentual dos erros das estimativas para MOS em povoamento de eucalipto 
pelas redes neurais artificiais (y) em função das classes de erros percentuais (x). Os números em cada 
barra indicam os percentuais de casos por classe de erro.

4. CONCLUSÃO
As RNAs podem ser utilizadas de maneira eficiente para estimar a MOS em povoamentos de 

Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis proporcionando redução de tempo e gastos com análises 
químicas.

O emprego das variáveis qualitativas melhorou satisfatoriamente as estimativas de MOS no 
povoamento de eucalipto estabelecido em Argissolo Amarelo distrocoeso. Com base em todas as análi-
ses, a RNA 3 surge como o modelo mais adequado para estimar os teores de MOS. 
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Visando alcançar maior correlação dos dados, faz-se necessário testar a inclusão de novas va-
riáveis qualitativas como amostras de solo em diferentes estações do ano. Recomenda-se ainda ampliar 
a base de dados com maior intensidade da amostragem do solo.
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Capítulo 79
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Resumo: Plantios de recuperação em áreas ripárias requerem mudas de qualidade e que apresentem adequado de-
senvolvimento no campo, considerando as condições adversas encontradas em ambientes alterados. Desse modo, 
estudos sobre o crescimento e o desenvolvimento de espécies arbóreas nativas aliadas a técnicas que visam melho-
rar e acelerar o estabelecimento destas se faz necessário. O presente estudo foi conduzido em área ripária do sul 
do Bioma Mata Atlântica, no município de Nova Palma, RS. Mudas de Cabralea canjerana produzidas em tubetes 
de 180 cm³ e sacos plásticos de 1.500 cm³ foram plantadas com a inoculação de Trichoderma spp. (Trichoderma 
asperelloides e Trichoderma harzianum). C. canjerana apresentou efeito isolado dos fatores de estudo. A sobrevi-
vência foi considerada satisfatória aos 270 dias após o plantio, independentemente do tipo de recipiente utilizado 
e da presença dos inóculos de Trichoderma spp. O crescimento em altura e em diâmetro do coleto no período foi 
maior em mudas oriundas de embalagens com maior volume e presença de Trichoderma asperelloides. Os índices 
de clorofila a e b, não foram influenciados pelos tratamentos. Desse modo, plantios de recuperação com mudas de 
C. canjerana oriundas de sacos de polietileno de 1.500 cm³, com a adição de inóculos de T. asperelloides nas cove-
tas de plantio proporcionam maior qualidade à muda e podem resultar no melhor e mais rápido desenvolvimento.
Palavras-chave: Sacos de polietileno; tubetes; micro-organismos promotores de crescimento.

INFLUENCE OF CONTAINER TYPE AND INOCULATION OF TRICHODERMA SPP. 
ON THE PERFORMANCE OF CABRALEA CANJERANA IN THE FIELD

Abstract: Recovery plantings in riparian areas require seedlings of quality and with a good development in the 
field, considering the adverse conditions found in altered environments. Thus, studies on the growth and develop-
ment of native tree species combined with techniques to improve and accelerate their establishment are necessary. 
The present study was conducted in a riparian area of the southern Atlantic Forest Biome, in the municipality of 
Nova Palma, RS. Seedlings of Cabralea canjerana produced in tubs of 180 cm³ and plastic bags of 1,500 cm³ were 
planted with the inoculation of Trichoderma spp. (Trichoderma asperelloides and Trichoderma harzianum). C. 
canjerana presented isolated effect of the study factors. The survival was considered satisfactory at 270 days after 
planting, independently of the type of container used and the presence of the inoculums of Trichoderma spp. The 
growth in height and diameter of the collar in the period was bigger in seedlings originated from containers with 
larger volume, and when in the presence of Trichoderma asperelloides. For the chlorophyll a and b indices, there 
was no difference between treatments. In this way, recovery plantings with seedlings of C. canjerana coming from 
polyethylene bags of 1,500 cm³, with the addition of inoculums of T. asperelloides in the planting holes can result 
in better and faster development of the seedlings.
Keywords: Polyethylene bags; Polypropylene containers; Growth-promoting microorganisms.
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1. INTRODUÇÃO
A restauração ecológica utiliza práticas que visam assistir à recuperação de ecossistemas 

degradados, resgatando aspectos estruturais e funcionais observados em sistemas de referência, a fim 
de reestabelecer processos ecológicos associados à estabilidade, sucessão e resiliência do ecossistema 
(FONSECA, 2017). Assim, uma das técnicas passíveis de utilização para ampliar a diversidade de áreas 
em processo de restauração e que tem se mostrado eficiente, são plantios de enriquecimento com es-
pécies arbóreas nativas (GRIEBELER et al., 2021; BALLESTRERI, 2021). No entanto, a escolha das 
espécies potenciais para programas de restauração é uma tarefa difícil, visto que o comportamento silvi-
cultural da maioria das espécies nativas no campo ainda é desconhecido (RORATO, 2017).

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. é uma espécie nativa do Bioma Mata Atlântica com grande 
importância ecológica e elevado potencial econômico (GASPARIN, 2014; AIMI, 2014; PERIN 2018; 
RICKLI- HORST, 2017). No entanto, a mesma é raramente encontrada em programas de restauração de 
áreas devido à dificuldade de seu estabelecimento no campo (AIMI, 2020). Nesse sentido, a obtenção de 
mudas com elevado padrão de qualidade associada à adoção de técnicas adequadas de plantio, podem 
potencializar o sucesso do estabelecimento das mudas dessa espécie quando introduzidas em ambientes 
com características ecológicas limitantes, tais como as existentes em áreas degradadas ou em processo 
de restauração.   

As características fisiológicas e morfológicas das mudas produzidas em viveiro estão dire-
tamente relacionadas com o tipo e as características do recipiente onde estas foram produzidas, o que 
reflete no seu desempenho posterior no campo. Além disso, de acordo com Filho (2019), o volume do 
recipiente tem relação direta com o espaço ocupado por unidade de muda, a mão de obra, custo final de 
produção, transporte e rendimento durante o plantio e, principalmente, com a quantidade de insumos 
utilizados. 

Estudos recentes têm destacado o potencial de utilização de fungos do gênero Trichoderma na 
promoção do crescimento de mudas de espécies florestais em viveiro (AMARAL et al., 2017; PECCAT-
TI et al., 2019; PECCATTI et al., 2020) e no campo (SOLDAN et al., 2018; GRIEBELER et al., 2021). 
Trichoderma spp. compreende um grande número de espécies de fungos filamentosos de vida livre, en-
contrados em vários ecossistemas, habitando desde as regiões tropicais até as temperadas (AZEVEDO, 
2017). Esses fungos podem interagir diretamente com as raízes ou outras partes das plantas (colonização 
endofítica), aumentando o potencial de crescimento (HERMOSA et al., 2012), a resistência a doenças 
e a tolerância a estresses bióticos e abióticos das plantas (AZEVEDO, 2017).  Assim, o acréscimo de 
inóculos de Trichoderma às covetas de plantio no campo pode ser benéfico ao estabelecimento e ao 
crescimento inicial de mudas. 

Desse modo, objetivou-se avaliar a influência do tipo de recipiente e a inoculação de Tri-
choderma spp. na sobrevivência, crescimento inicial e nas características fisiológicas de mudas de C. 
canjerana, 270 dias após o plantio de enriquecimento em área em processo de restauração no extremo 
sul do Bioma Mata Atlântica.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido em área ripária no interior do município de Nova Palma, Rio Grande 

do Sul (29º 20’ 36,25” S e 53º 26’ 17,84” W). A área experimental consiste no sub-bosque de um plantio 
misto de restauração com cinco anos, que apresentava baixa regeneração natural devido ao isolamento 
na paisagem, visto que estava inserido em uma matriz agrária caracterizada por lavouras de culturas 
anuais.

Para a produção das mudas, foram coletados frutos de C. canjerana em árvores localizadas em 
fragmentos florestais na região central do Rio Grande do Sul. No Laboratório de Silvicultura e Viveiro 
Florestal, Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria, os frutos foram 
acondicionados em sacos plásticos pretos até a abertura natural. Após, procedeu-se a retirada do arilo em 
água com auxílio de peneiras e, em seguida, foi realizada a pré-secagem das sementes sob jornal para 
retirada do excesso de umidade. 

A semeadura foi realizada em tubetes cônicos de polipropileno de 180 cm³, contendo substrato 
comercial à base de turfa do Sphagnum e vermiculita expandida, acrescido de 20% de casca de arroz 
carbonizada. A adubação de base foi realizada utilizando 6 g L-1 de fertilizante de liberação controlada 
(FLC) (Osmocote® 18-05-09 Mini Prill) e a homogeneização do substrato feita em betoneira. As ban-
dejas foram alocadas em casa de vegetação, onde permaneceram durante 120 dias, sendo transferidas 
posteriormente para casa de sombra com 50% de sombreamento, permanecendo nesta por aproximada-
mente sete meses.

Após esse período, parte das mudas foi transplantada para sacos de polietileno de 1.500 cm³ 
contendo uma mistura de 70% de terra de subsolo e 30% de casca de arroz carbonizada, com acréscimo 
de 6 g L-1 de FLC. As mudas permaneceram no viveiro por mais seis meses até a expedição.

O delineamento experimental utilizado em campo foi blocos ao acaso com quatro repetições, 
e três plantas por parcela. O esquema fatorial (2 x 3) foi composto por dois tipos de recipiente (mudas 
oriundas de tubetes de polipropileno de 180 cm³ e sacos de polietileno de 1.500 cm³) e três inóculos 
(Testemunha – sem inoculação, Trichoderma asperelloides e Trichoderma harzianum).

 O isolado de T. asperelloides utilizado foi proveniente da coleção de fungos benéficos do 
Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária – SEAPI/RS, oriundo de solo rizosférico de po-
voamento florestal misto e apresenta concentração de 1,2 x 108 UFC ml-1. O isolado T. harzianum teve 
origem de um produto comercial à base de T. harzianum (StimuControl®), cuja concentração utilizada 
foi de 1 x 109 UFC ml-1.  Detalhes do preparo das soluções podem ser observadas em Griebeler et al. 
(2021).

Para o plantio, procedeu-se a abertura das covas entre as linhas do plantio pré-existente, em 
espaçamento 2 m x 4 m com auxílio de cavadeira manual. A inoculação do fungo foi realizada no mo-
mento do plantio, por meio da aplicação de 15 ml de solução contendo os isolados, no entorno do torrão 
das mudas. Após o plantio, cada muda foi irrigada com cerca de 2 L de água.

Aos 30 dias após o plantio das mudas, procedeu-se a adubação de cobertura em covetas late-
rais, com aplicação de 54 g de ureia planta-1, 111 g de superfosfato triplo planta-1 e 44 g de cloreto de 
potássio planta-1. A aplicação de 54 g de ureia planta-1 também foi realizada aos três e seis meses. Duran-
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te a condução do experimento foram realizadas atividades de controle da matocompetição por meio de 
capina manual e controle de formigas cortadeiras. 

As avaliações foram realizadas aos 270 dias após o plantio a campo, sendo a sobrevivência 
quantificada visualmente e expressa em porcentagem, e a altura (H) e diâmetro do coleto (DC) mensu-
rados com auxílio de régua graduada (cm) e paquímetro digital (mm), respectivamente. Para as análises 
fisiológicas das mudas, foram obtidos os teores relativos de clorofila a (ICFa) e b (ICFb). A avaliação 
do índice de clorofila foi realizada por meio de um medidor de clorofila portátil (ClorofiLOG-Falker), 
em folhas saudáveis e totalmente expandidas do terço superior da planta, realizando-se duas leituras por 
folha (BARBIERI JUNIOR et al., 2012).

Os dados foram submetidos a análise dos pressupostos de normalidade dos resíduos e homo-
geneidade das variâncias pelo teste de Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente. Posteriormente, foi 
realizada a análise de variância (ANOVA) e a comparação de médias pelo Teste Tukey, a 5% de probabi-
lidade de erro. As análises foram realizadas com auxílio do software RStudio (R TEAM, 2021), usando 
o pacote estatístico ExpDes.pt (FERREIRA; CAVALCANTI; e NOGUEIRA, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não foi constatada interação entre os fatores de estudo para nenhuma das variáveis analisadas. 

De modo geral, a sobrevivência foi considerada satisfatória, com média de 84,71% (Tabela 1). Resul-
tado semelhante foi encontrado por Rorato (2017) ao estudar o comportamento de mudas das espécies 
Casearia sylvestris Sw. e Parapiptadenia rígida (Benth.) Brenan., produzidas nos mesmos tipos de 
embalagens que o presente estudo. Do mesmo modo, Melo (2018), ao avaliar mudas de Mimosa cae-
salpiniifolia Benth. em função do volume dos recipientes aos 120 dias após a implantação a campo, não 
constatou diferenças na sobrevivência das mudas e obteve 90% de sobrevivência.

Os maiores valores de sobrevivência em plantio de enriquecimento têm sido atribuídos à ate-
nuação dos filtros ambientais adversos, proporcionada pela estrutura do plantio inicial, tais como som-
breamento parcial proporcionado pelas copas, redução da matocompetição e produção de serapilheira 
(GRIEBELER et al., 2021).

Verificou-se aos 270 dias após o plantio efeito significativo do recipiente utilizado na produção 
de mudas de C. canjerana. O maior crescimento inicial em altura e diâmetro do coleto foi evidenciado 
em plantas oriundas de sacos de polietileno, com valores de 60,56 cm e 17,61 mm, respectivamente 
(Tabela 1). Tal resultado pode ser explicado pelo fato de que mudas provenientes de embalagens maiores 
apresentaram maior volume de raízes, quando comparado a embalagens menores. Isso permite que a 
planta absorva mais água e nutrientes e, consequentemente, invista no crescimento e acúmulo de bio-
massa. 

Os resultados obtidos no presente estudo corroboram com o observado por Rorato (2017) ao 
avaliar plantas de Casearia sylvestris, Parapiptadenia rigida e Eugenia involucrata Dc. produzidas em 
embalagens de 1.500 cm³, 60 dias após o plantio. Além disso, outros estudos a campo também constata-
ram crescimento inicial superior em mudas oriundas de embalagens com volumes maiores (ZAVISTA-
NOVICZ et al., 2021; BONFIM et. al 2009; GASPARIN, 2014).
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Tabela 1 – Influência do recipiente utilizado na produção de mudas sobre os atributos sobrevivência, 
altura, diâmetro do coleto e índice de clorofila a (ICFa) e b (ICFb) de Cabralea canjerana aos 270 dias 
após plantio a campo.

Recipiente Variáveis analisadas

Sobrevivência (%) Altura (cm) Diâmetro do 

coleto (mm)

ICFa ICFb

Saco 88,88 a

80,55 a

60,56 a 17,61 a 37,80 a 21,80 a
Tubete 41,34 b 11,10 b 36,92 a 18,73 a

Nota: Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade.

A inoculação das mudas com T. asperelloides influenciou positivamente o crescimento em 
altura (59,62 cm) e diâmetro de coleto (16,52 mm) das mudas de C. canjerana, sendo 20,0% e 16,4% 
superior ao observado para as mudas conduzidas no tratamento testemunha, sem a inoculação (Tabela 
2). Alguns isolados de Trichoderma têm sido referidos na literatura como promotores do crescimento 
vegetal pela habilidade que possuem em solubilizar fosfatos e outros minerais na rizosfera (KAPRI; 
TEWARI, 2010; SILVA et al., 2011), disponibilizando-os para as plantas, bem como pela produção de 
auxinas responsáveis pela elongação celular nos vegetais (OLIVEIRA et al., 2012).

Tabela 2 – Influência da inoculação com Trichoderma spp. na produção de mudas sobre os atributos 
sobrevivência, altura, diâmetro do coleto e índice de clorofila a (ICFa) e b (ICFb) de Cabralea canje-
rana aos 270 dias após plantio a campo.

Inoculação
Variáveis analisadas

Sobrevivência (%) Altura (cm) Diâmetro do coleto (mm) ICFa ICFb
T. asperelloides 91,66 a

79,16 a

83,33 a

59,62 a 16,52 a 38,33 a 22,85 a
T. harzianum

Testemunha

45,58 b

47,66 b

12,74 b 

13,80 b

35,35 a

38,40 a

18,52 a

19,44 a

Nota: Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade.

Os valores de clorofilas a e b encontrados para a espécie no presente estudo não diferiram 
entre os fatores de estudo (ICFa = 37,36 e ICFb = 20,26) (Tabela 1). A clorofila é o pigmento utilizado 
para realizar a etapa fotoquímica da fotossíntese, sendo o primeiro estágio do processo fotossintético 
(MOKOCHINSKI, 2014). De acordo com Rêgo e Possamai (2004), plantas com elevados teores de 
pigmentos fotossintéticos possuem capacidade de aumentar suas taxas fotossintéticas, o que influencia 
diretamente no crescimento. Assim como observado por Zavistanovicz et al. (2021), no presente estudo 
os atributos fisiológicos não foram alterados pelos fatores testados, indicando que as variáveis fisioló-
gicas estudas não representaram indicadores eficientes para identificar a maior qualidade das mudas 
produzidas sob maior volume de substrato e inoculação de Trichoderma.
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4. CONCLUSÃO
Cabralea canjerana apresenta índices de sobrevivência e aspectos fisiológicos satisfatórios, 

sendo indicada para compor plantios de enriquecimento de áreas em processo de restauração no extremo 
Sul do Bioma Mata Atlântica.

O uso de mudas produzidas em recipientes de maior volume (sacos de polietileno de 1.500 
cm³), bem como a inoculação das plantas no momento do plantio com Trichoderma asperelloides pro-
move maior crescimento inicial em altura e diâmetro do coleto de plantas de C. canjerana em plantio 
de enriquecimento.
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a dependência espacial e a espacialização da capacidade produtiva 
em povoamentos de eucalipto. Os dados foram provenientes de uma amostragem casual simples, com 40 unidades 
amostrais e área de 400 m². As variáveis mensuradas foram: diâmetro a 1,30 m acima do solo, altura total e altu-
ra das árvores dominantes, de acordo com o conceito de Assmann, nas idades de 24 a 84 meses. A classificação 
da capacidade produtiva foi realizada pelo método equação das diferenças, utilizando o modelo linearizado de 
Schumacher e idade índice de 72 meses. Na análise geoestatística do índice de sítio foi obtido o semivariograma 
experimental, ajustando modelos teóricos de semivariância: exponencial, esférico e gaussiano. Os parâmetros 
geoestatísticos calculados foram: efeito pepita (C0), contribuição (C) e alcance (a), a partir dos quais foi obtido o 
índice de dependência espacial (IDE). A performance dos modelos baseou-se no critério de informação de Akaike, 
erro médio reduzido e desvio padrão do erro reduzido. Após selecionar o melhor modelo, foi aplicada a krigagem 
ordinária para a espacialização do índice de sítio. Nas diferentes idades de medição, o índice de sítio apresentou 
estrutura de dependência espacial de moderada a forte, com IDE variando entre 52 e 100%. Por meio da krigagem 
ordinária foi possível verificar mudanças espaciais das classes de sítio ao longo da idade do povoamento. A aplica-
ção desta técnica geoestatística é essencial para auxiliar na tomada de decisões no manejo. 

Palavras-chave: Índice de sítio; Semivariância; Geoestatística

ORDINARY KRIGING IN THE CLASSIFICATION OF PRODUCTIVE CAPACITY IN 
EUCALYPTUS STANDS

Abstract: This study aimed to evaluate the spatial dependence of the productive capacity and spatialize it through 
ordinary kriging in eucalyptus stands. The data come from a simple casual sampling with 40 sampling units with 
an area of   400 m². The variables measured were diameter at 1.30 m above the ground, the total height, and the 
height of the dominant trees, following Assmann’s concept, at the ages of 24 to 84 months. The classification of 
productive capacity was performed using the differences equation, with the linearized Schumacher model, with 
an index age of 72 months. For geostatistical analysis of the site index, the experimental semivariogram was ob-
tained and theoretical semivariance models were adjusted, these being the exponential, spherical and Gaussian. 
The geostatistical parameters of nugget effect (C0), contribution (C) and range (a) were obtained, from which the 
spatial dependence index (SDI) was obtained. The performance of the models was based on the Akaike informa-
tion criterion, reduced mean error and the standard deviation of the reduced error. After selecting the best model, 
ordinary kriging was applied to spatialize the site index. At different ages of measurement, the site index showed 
a moderate to strong spatial dependence structure, with SDI ranging between 52 and 100%. Through ordinary 
kriging, it was possible to verify spatial changes of the site classes along with the population age. The application 
of this geostatistical technique is essential to assist in management decision making.
Keywords: Site index, Semivariance, Geostatistics.
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1. INTRODUÇÃO
A capacidade produtiva dos povoamentos florestais corresponde a eficiência das condições 

ambientais de sustentar a produtividade florestal de um determinado local, produto e espécie (CAMPOS 
e LEITE, 2017). O índice de sítio representa quantitativamente a capacidade produtiva de determinada 
área, sendo obtido por modelos de regressão que relacionam a idade de referência do povoamento com a 
altura média das árvores dominantes (SCOLFORO, 2006). Os métodos mais usuais para construção de 
curvas de sítio são os da curva-guia e equação das diferenças, sendo os mais indicados para a classifica-
ção da capacidade produtiva de povoamentos de eucalipto, em razão de serem de mais fácil aplicação e 
alta precisão (CASTRO et al., 2015).

A fonte mais usual de dados para classificação da capacidade produtiva em povoamentos flo-
restais são os inventários florestais contínuos. Nos inventários florestais adota-se um valor médio das 
variáveis, supostamente representativo para a população (MELLO et al., 2005). No entanto, visando a 
maximização do uso das informações e de recursos, faz-se necessário considerar a influência da posição 
das unidades amostrais nos valores das variáveis desejadas (ATAÍDE et al., 2020).

A geoestatística é um dos métodos que permite a caracterização do comportamento espacial 
de variáveis dendrométricas (MELLO et al., 2005). As técnicas geoestatísticas aplicadas na avaliação da 
continuidade espacial da altura dominante em povoamento de eucalipto demonstraram forte dependên-
cia espacial (GUEDES et al., 2015; ATAÍDE et al., 2020). Sendo assim, a geoestatística pode comple-
mentar os métodos de classificação da capacidade produtiva.

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a dependência espacial e a espacializa-
ção da capacidade produtiva em povoamentos de eucalipto.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em uma área de aproximadamente 473 hectares com povoamentos 

clonais de eucalipto localizada em Bocaiúva, Minas Gerais. Os dados foram coletados por meio de 
inventário florestal contínuo em 40 unidades amostrais (400 m²) permanentes, utilizando amostragem 
casual simples. Foram mensurados o diâmetro a 1,30 m acima do solo (DAP), altura total (Ht) e a altura 
dominante (Hd) nas idades de 24, 36, 48, 60, 72 e 84 meses. Para a obtenção da altura média das árvores 
dominantes, foi considerada o conceito de Assmann (SCOLFORO, 2006). Além disso, todas as unidades 
amostrais foram georreferenciadas a fim de garantir a aplicação de técnicas geoestatísticas.

As curvas de sítio foram obtidas pelo método da equação das diferenças (SCOLFORO, 2006), 
em que o modelo de Schumacher foi ajustado na Eq. 1 em sua forma linearizada:

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐻𝐻𝐻𝐻) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 � 
1
𝐼𝐼  � + 𝜀𝜀𝑖𝑖  (1)

Em que:

Ln: Logaritmo neperiano;



588 CAPÍTULO 80 | KRIGAGEM ORDINÁRIA NA CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA EM POVOAMENTOS 
DE EUCALIPTO | P4C80

PARTE IV - SILVICULTURA
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Hd: altura média das árvores dominantes (m);

β0 e β1: Parâmetros do modelo;

I: Idade do povoamento (meses);

εi: Erro.

O índice de sítio foi estimado para todas as unidades de amostra, a partir do rearranjo do mo-
delo, seguindo o conceito de que, quando a idade do povoamento for igual a idade referência (Iref = 72 
meses), a altura média das árvores dominantes equivale ao índice de sítio (CAMPOS e LEITE, 2017) 
conforme Eq. 2.

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑆𝑆) = 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐻𝐻𝐻𝐻)− �̂�𝛽1 �
1
𝐼𝐼 −

1
𝐼𝐼𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

� (2)

Em:

Ln: Logaritmo neperiano;

S: Índice de sítio (m);

Hd: altura média das árvores dominantes (m);

 : Coeficiente da equação estimado;

Iref: Idade de referência (72 meses);

I: Idade do povoamento (meses).

A detecção e caracterização da dependência espacial do índice de sítio foi verificada por meio 
do semivariograma experimental, utilizando a Eq. 3.

𝛾𝛾(ℎ) =
1

2𝑁𝑁(ℎ) � [𝑧𝑧(𝑥𝑥𝑖𝑖)− 𝑧𝑧(𝑥𝑥𝑖𝑖 + ℎ)]2

𝑁𝑁(ℎ)

𝑖𝑖=1

 (3)

Em que:

γ(h): Semivariância estimada entre os pares de pontos;

N(h): Número de pares de valores medidos z(xi), z(xi + h) separados pela distância h;

h: Distância média entre os pares de pontos.

Com base no semivariograma experimental foram ajustados os modelos exponencial, esférico 
e gaussiano, obtendo-se os parâmetros efeito pepita (C0), contribuição (C) e alcance (a). Após a obtenção 
dos parâmetros foi estimado o Índice de Dependência Espacial, na Eq. 4.
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𝐼𝐼𝐷𝐷𝐸𝐸 =
𝐶𝐶

(𝐶𝐶0 + 𝐶𝐶) (4)

Em que a dependência espacial da variável pode ser classificada como baixa (IDE ≤ 0,25), 
moderada (0,25 < IDE ≤ 0,75) ou forte (IDE ≥ 0,75) (ZIMBACK, 2003).

A qualidade do ajuste dos modelos geoestatísticos ajustados foi avaliada por meio do critério 
de informação de Akaike (AIC), erro médio reduzido (ER) e desvio padrão dos erros reduzidos (Ser). 
Com a comprovação da dependência espacial e a seleção dos melhores modelos em cada idade, foi 
realizada a krigagem ordinária com o objetivo de estimar e espacializar o índice de sítio em todo o po-
voamento (ATAÍDE et al., 2020). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O índice de sítio apresentou dependência espacial forte nas idades 36, 60, 72 e 84 meses, e 

moderada nas idades 24 e 48 meses (Tabela 1). O melhor modelo de semivariância variou entre as ida-
des. A predominância de uma forte dependência espacial é justificada pelo fato de a variável índice de 
sítio ser calculada com base na altura dominante, a qual tem demonstrado forte dependência espacial em 
diversos estudos (MELLO, 2004; GUEDES et al., 2015; ATAÍDE et al., 2020).

O alcance mínimo foi de 1.200 m e máximo de 2.445 m, representando alterações nos padrões 
espaciais de acordo com a idade do povoamento. Em termos práticos, o alcance representa o raio míni-
mo médio em que uma unidade amostral está correlacionada espacialmente com outra (MELLO, 2004), 
podendo ser um indicador importante no dimensionamento da amostragem em estudos de capacidade 
produtiva utilizando a geoestatística.

Tabela 1 – Parâmetros dos modelos, estatísticas de ajuste e índice de dependência espacial dos mo-
delos de semivariograma selecionados na espacialização do índice de sítio, obtido pelo método da 
equação das diferenças nas idades de 24 a 84 meses em povoamento de eucalipto.

Idade (meses) Modelo C0 C a AIC IDE (%) DE

24 Gaus. 1,981 4,499 1622 173,93 -0,008 1,042 69% Moderada
36 Exp. 0,464 3,112 1500 148,35 -0,01 1,017 87% Forte
48 Esf. 1,008 1,097 2445 143,56 -0,003 1,059 52% Moderada
60 Gaus. 0,806 2,566 1200 146,07 -0,025 1,046 76% Forte
72 Esf. 0,000 4,999 2306 152,82 -0,021 1,037 100% Forte
84 Exp. 0,000 3,755 1300 142,46 -0,016 1,044 100% Forte

Legenda: Gaus.: Modelo Gaussiano; Exp.: Modelo Exponencial; Esf.: Modelo Esférico; C0: Efeito pepita; 
C: Contribuição; a: Alcance em metros; AIC: Critério de informação de Akaike; : Erro médio reduzido;: 
Desvio padrão dos erros reduzidos; IDE (%): Índice de dependência espacial em porcentagem; DE: 
Classificação da dependência espacial.
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Figura 1 – Espacialização da variável índice de sítio pela krigagem ordinária nas idades de 24 a 84 
meses em povoamento de eucalipto.

A forte dependência espacial da variável sítio permitiu aplicar a krigagem ordinária para es-
pacializar a capacidade produtiva da área para o povoamento de eucalipto (Figura 1). Tal característica 
também foi constatada para outras espécies, como exemplo pode-se citar os resultados obtidos por Pe-
lissari et al. (2015), no zoneamento da capacidade produtiva local em povoamentos de Tectona grandis. 
Ataíde et al. (2019) concluíram que a espacialização da capacidade produtiva em povoamentos florestais 
para fins comerciais pode auxiliar na definição de atividades de manejo específicas para cada local, que 
pode maximizar o desenvolvimento do povoamento, principalmente em sítios de baixa produtividade. 

Os mapas obtidos pela krigagem ordinária permitiram verificar as alterações nas capacidades 
produtivas ao longo da idade, diferindo dos métodos tradicionais, os quais consideram que o índice de 
sítio é invariável com a idade. A espacialização do sítio permitiu acompanhar o crescimento do povoa-
mento, haja visto que ocorre a predominância de estratos de cores de tonalidades azuladas a esverdeadas 
nos primeiros anos (19 a 27 m), e com avanço da idade, os estratos predominantes foram os de cores 
amareladas e avermelhadas (27 a 33 m). Este nível de informação espacial tem grande importância para 
o manejo, pois permite um direcionamento de intervenções silviculturais localizadas durante todas as 
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fases de crescimento do povoamento.

4. CONCLUSÃO
A variável índice de sítio apresenta-se com forte dependência espacial, permitindo o uso da 

krigagem ordinária na espacialização da capacidade produtiva em povoamentos de eucalipto. A aplica-
ção desta técnica geoestatística é essencial para auxiliar na tomada de decisão no manejo, pois permite a 
espacialização do índice de sítio, além de indicar mudanças espaciais das classes de sítio nas variações 
de idade do povoamento.
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Capítulo 81

MIXOTROFISMO NO ALONGAMENTO IN VITRO DE 
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Resumo: O presente estudo teve por objetivo avaliar a eficiência do uso de membranas millipore para trocas 
gasosas durante a fase de alongamento in vitro de brotos de E. microcorys. Explantes oriundos da fase de multi-
plicação in vitro foram inoculados em frascos de vidro transparente sob duas formas de vedação (tampas rígidas 
de polipropileno sem membrana e tampas de polipropileno com um orifício de 1,0 cm de diâmetro, coberto com 
membrana de 1,0 cm²), contendo 40 mL de meio de cultura WPM, suplementado com 0,05 mg.L-1 de BAP + 1 
mg.L-1 de ANA + 1 mg.L-1 de AIB. O experimento foi instalado em um delineamento inteiramente casualizado, 
constituído por dois tratamentos com três repetições (contendo 4 explantes por recipiente). Após 75 dias da ino-
culação foram avaliados os pigmentos fotossintéticos (clorofila a, b, total, clorofila a/b e carotenóides), o número 
total de brotações e número de brotações alongadas (>1 cm) por explante. Por meio da análise dos resultados, 
verificou-se que os explantes de E. microcorys cultivados em frascos de vidro com tampas de polipropileno com 
presença de membrana millipore apresentaram os melhores resultados nas características avaliadas, resultando em 
brotações com tecidos foliares mais adaptados anatomicamente para a posterior aplicação nas fases de enraiza-
mento e aclimatização de mudas.

Palavras-chave: Eucalipto; micropropagação; trocas gasosas; anatomia foliar.

MIXOTROPHISM IN THE IN VITRO ELONGATION PHASE OF EUCALYPTUS 
MICROCORYS

Abstract: This study evaluated the efficiency of using millipore membranes for gas exchange during the in vitro 
elongation phase of E. microcorys shoots. Explants from the in vitro multiplication phase were inoculated in clear 
glass vials sealed with rigid polypropylene lids (1 cm diameter opening) covered with a millipore membrane (1 
cm²) and without the membrane. The membrane contained 40 mL of WPM culture medium supplemented with 
0.05 mg.L-1 of BAP + 1 mg.L-1 of NAA + 1 mg.L-1 of IBA. The experiment was installed in a completely random-
ized design consisting of two treatments with three replications (containing 4 explants in each container). After 75 
days of inoculation in the in vitro elongation phase, the photosynthetic pigments (chlorophyll a, b, total, chloro-
phyll a/b and carotenoids), the total number of shoots and the number of elongated shoots (>1 cm) per explant were 
evaluated. The best results in the evaluated characteristics were achieved with E. microcorys explants cultivated in 
glass vials sealed with lids covered with millipore membrane, resulting in materials with leaf tissues anatomically 
adapted to the subsequent phase of rooting and acclimatization of plants.

Keywords: Eucalipto; micropropagation; gas exchange; leaf anatomy.
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1. INTRODUÇÃO

O Eucalyptus microcorys F. Muell é uma espécie pertencente à família Myrtaceae, nativa da 
Austrália, sendo encontrada naturalmente na região norte de Nova Gales do Sul e ao sul de Queensland, 
em altitudes de até 800 m. O E. microcorys possui excelentes características que favorecem suas apli-
cações silviculturais, tais como a resistência moderada a geadas, susceptibilidade à deficiência hídrica 
severa, tolerância ao fogo, além de apresentar boa capacidade de regeneração pela brotação de cepas, 
e pela sua resistência ao fungo Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill, o qual causa apodrecimento em 
madeiras de diversas espécies do gênero Eucalyptus (MELO et al., 2018). 

No Brasil, espécies do gênero Eucalyptus e Corymbia apresentam uma grande importância 
econômica e ambiental para a disponibilidade de produtos de origem florestal, com cerca de 6,97 mi-
lhões de hectares de florestas plantadas em todo território nacional (IBA, 2020). O constante cresci-
mento da cultura de eucalipto decorre principalmente por suas vantagens advindas da clonagem e do 
melhoramento genético, sendo observado consideráveis avanços tecnológicos quanto aos processos de 
seleção de árvores superiores, avaliação de clones, produção comercial de mudas (por exemplo, esta-
quia, miniestaquia e microestaquia) e em práticas silviculturais adotadas na implantação e condução dos 
plantios de florestas clonais (XAVIER; SILVA, 2010). 

Dentre as diferentes técnicas de propagação de plantas, a micropropagação destaca-se pelas 
suas diversas vantagens, como a possibilidade de obter grande número de mudas clonais, em curto es-
paço de tempo e em área reduzida (HARTMANN et al., 2011), além de proporcionar menores variações 
genéticas em relação ao material original, resultando em cópia autêntica da planta-matriz (NEUMANN 
et al., 2009). As fases da micropropagação incluem desde a seleção do explante que possibilita uma cul-
tura livre de contaminantes, até a multiplicação de propágulos vegetativos, considerando todas as etapas 
do cultivo, como o alongamento de brotos, o enraizamento e a aclimatização das mudas (XAVIER et 
al., 2013). 

Contudo, plantas ao serem submetidas às condições de cultivo in vitro podem desenvolver 
distúrbios fisiológicos e anatômicos, sendo uma das maiores dificuldades a sobrevivência das plantas ao 
posterior ambiente externo (MARTINS et al., 2019). Pesquisas vem sendo realizadas a fim de solucionar 
tais problemas, sendo uma delas com a utilização de membranas permeáveis nos recipientes de cultivo, 
os quais favorecem as plantas cultivadas in vitro ao fotomixotrofismo ou fotoautotrofismo, acarretando 
em maior porcentagem no enraizamento adventício e uma maior sobrevivência das mudas durante o 
processo de transferência ex vitro (MARTINS et al., 2019). Entretanto, estudos relacionados às espécies 
florestais ainda são escassos, com um grande potencial para as pesquisas com eucaliptos. Dessa forma, o 
presente estudo teve por objetivo avaliar a eficiência do uso de membranas millipore para trocas gasosas 
durante a fase de alongamento in vitro de brotos de E. microcorys.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Fonte e origem dos explantes

Para realização do experimento foram utilizados explantes provenientes de brotações adven-
tícias cultivadas in vitro de Eucalyptus microcorys mantidas na etapa de multiplicação em meio WPM 
(LLOYD; MCCOWN, 1981) suplementado com 0,5 mg.L-1 de BAP + 0,05 mg.L-1 de ANA. Os ex-
plantes estavam sob cultivo in vitro há 18 meses, com subcultivos realizados em intervalos de 25 dias, 
mantidos em sala de crescimento.

Os explantes cultivados in vitro tiveram origem de brotações epicórmicas oriundas de uma 
matriz adulta de E. microcorys. A árvore selecionada foi resultante de um povoamento com diferentes 
procedências de Eucalyptus e Corymbia implantado no ano de 1974, localizado na Universidade Federal 
de Lavras (21°22’75” S, 44°96’98” W), no município de Lavras-MG (FARIA et al., 2021).

2.2. Preparo do meio de cultura e condições in vitro

Os meios de culturas foram preparados com água destilada, 6 g.L-1 de ágar e 20 g.L-1 de saca-
rose (C12H22O11/342,30 g). O valor do pH do meio de cultura foi ajustado para 5,8 com HCl e/ou NaOH, 
previamente a adição do ágar, e então, autoclavado a temperatura de 121°C (~1,0 kgf.cm-2) durante 20 
minutos. O BAP (benzilaminopurina / C12H11N5 / 225,25 g), ANA (ácido naftalenoacético / C12H10O2 / 
186,2 g) e AIB (ácido indolbutírico / C12H13NO2 / 203,24 g) foram adicionados ao meio de cultura an-
tes da autoclavagem. Os explantes foram cultivados em sala de crescimento com temperatura de 24°C 
(±1°C), fotoperíodo de 16 horas e intensidade de 40 µmol m-2 s-1.

2.3. Alongamento de brotos in vitro

Brotações oriundas da fase de multiplicação in vitro foram inoculadas em frascos circulares de 
vidro transparente (6×12 cm) com duas formas de vedação (tampas rígidas de polipropileno sem mem-
brana e tampas de polipropileno com um orifício (1,0 cm de diâmetro) coberto com membrana de 1,0 
cm²), contendo 40 mL de meio de cultura WPM, suplementado com 0,05 mg.L-1 de BAP + 1 mg.L-1 de 
ANA + 1 mg.L-1 de AIB. O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado, tes-
tando duas formas de vedação, constituindo dois tratamentos, com três repetições (contendo 4 explantes 
por recipiente). 

Os explantes foram mantidos em sala de crescimento, sendo realizados subcultivos a cada 25 
dias. Após 75 dias da inoculação na fase de alongamento in vitro foram avaliados os pigmentos fotos-
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sintéticos (clorofila a, b, total, clorofila a/b e carotenóides), o número médio de brotações e o número de 
brotos (>1 cm) por explante.

2.4. Análise de pigmentos fotossintéticos

Ao final do tempo de cultivo no alongamento in vitro foram retirados discos foliares (25 mg 
de matéria fresca de folhas), e inoculados em 5 mL de solução de DMSO (Sigma Aldrich) por 48 horas 
na ausência de luminosidade. A absorbância das amostras foi determinada por triplicata em cubeta de 
quartzo de 10 mm de caminho ótico, em espectrofotômetro Genesys 10 UV (Thermo Scientific, EUA). 
Os comprimentos de ondas (665, 649 e 480 nm) e as equações para o cálculo das concentrações de clo-
rofilas a, b e carotenóides foram baseados no método descrito por Wellburn (1994).

2.5. Análise histológica 

Folhas dos explantes de E. microcorys foram coletadas e fixadas em FAA70 (formaldeído 37% 
+ etanol 70% + ácido acético glacial) (JOHANSEN, 1940), por 48 horas, e logo após, desidratadas em 
série alcoólica (etanol de 70, 80 e 95%), em intervalos regulares de 24 horas. Na sequência, os materiais 
permaneceram sete dias em resina de pré-infiltração Leica Historesin na mistura de 1:1 (resina:álcool) e 
logo após, transferidos para resina pura (infiltração), por mais sete dias, e então foram emblocados em 
historesina. 

Os cortes transversais (8 µm de espessura) foram realizados em micrótomo rotatório. As sec-
ções foram coradas com solução aquosa azul de toluidina – pH 4,7. As lâminas permanentes foram 
montadas e seladas com verniz vitral Acrilex® (PAIVA et al., 2006), misturado com glicerina 50%.

2.6. Análise de dados

Os dados mensurados foram submetidos ao teste de Hartley (p>0,05) e Shapiro-Wilk (p>0,05), 
sendo transformados conforme a necessidade por meio do teste Box-Cox. Em seguida, foi realizada aná-
lise de variância (ANOVA, p<0,05). Os dados foram comparados pelo teste Tukey (p<0,05) por meio do 
software estatístico R versão 3.5.2, pacote ExpDes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com relação as concentrações de clorofila a e clorofila b, os explantes de E. microcorys culti-
vados em recipientes com presença de membrana de trocas gasosas proporcionaram as maiores médias 
estatísticas, apresentando, respectivamente, 390,86 e 260,27 mg.mg-1 (Figura 1A e 1B). Pela figura 1C 
é possível observar a diferença nas concentrações de clorofila total entre os dois tratamentos, estando 
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os explantes cultivados em recipientes com presença de membrana com resultados quase três vezes 

maiores que nos explantes cultivados em recipientes totalmente vedados. Considerando as concentra-

ções de clorofila a/b não houve diferença estatística entre os tratamentos, indicando uma estabilização 

dos materiais a cada ambiente de cultivo. Nas concentrações médias de carotenoides também não houve 

diferença estatística entre os tratamentos, com valor de 58,82 mg.mg-1 nos explantes cultivados em reci-

pientes sem o uso de membranas, e valor de 89,75 mg.mg-1 nos explantes cultivados em recipientes com 

o uso de membranas (Figura 1D).

Durante a etapa de alongamento de brotações in vitro, é desejável obter brotos de tamanho 

adequado no menor intervalo de tempo. No que concerne ao número de brotações e número de brota-

ções alongadas (>1cm), novamente as maiores médias estatísticas foram resultantes dos explantes de E. 

microcorys cultivados em recipientes com presença de membrana de trocas gasosas (Figura 1E e 1F). 

Na literatura são encontrados resultados semelhantes ao presente estudo, podendo esses serem 

explicados devido ao aumento da fotossíntese causada pela disponibilidade de CO2 proporcionado pelo 

sistema de membranas porosas ao cultivo in vitro (RODRIGUES et al., 2014). Batista et al. (2018) ava-

liando duas variedades de Capsicum annuum verificaram maior comprimento da parte aérea e número 

de folhas por explante nos recipientes de cultivo em sistema com membrana, quando comparado com 

sistema convencional. Em Pfaffia glomerata, Saldanha et al. (2012), também observaram benefícios no 

cultivo in vitro em sistemas que proporcionavam maior troca gasosa, apresentando maior crescimento 

das plântulas e conteúdo de pigmento fotossintético. Hung et al. (2016) estudando a espécie Vaccinium 

ashei Reade observaram que o sistema com membranas proporcionou maior número e comprimento de 

brotos, área foliar e conteúdo de clorofila, e Silva e Dantas (2014) verificaram uma maior espessura do 

mesofilo foliar e maior crescimento das plantas de Cattleya walkeriana cultivadas em sistemas fotomi-

xotróficos.

Por meio dos cortes anatômicos realizados nas folhas dos explantes de E. microcorys cultiva-

dos no meio de alongamento, pôde-se observar que a presença de membrana nos recipientes proporcio-

nou uma diferenciação nas estruturas e na formação dos tecidos foliares (Figura 2). Na figura 2B pôde-se 

notar uma melhor formação do agrupamento anatômico foliar, com a presença inicial de estruturas da 

nervura mediana, sistema vascular com células mais compactas do xilema e floema, presença de estô-

mato, além das células parenquimáticas com perfil mais maduro de formação, principalmente quando 

comparadas com as estruturas resultantes na figura 2A. Na literatura são encontrados outros estudos com 

eucaliptos que também apresentaram respostas anatômicas distintas em explantes cultivados in vitro sob 

diferentes sistemas de vedação, como em Eucalyptus grandis × Eucalyptus urophylla (MOLINARI et 

al., 2020), Corymbia citriodora × C. torelliana e C. torelliana × C. citriodora (SOUZA et al., 2020a) e 

Eucalyptus dunnii (SOUZA et al., 2020b).
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Figura 1 – Características observadas no alongamento in vitro da espécie Eucalyptus microcorys em 
frascos de vidro com tampas de polipropileno sem membrana e com membrana millipore. (A) Clo-
rofila a (mg.mg-1); (B) Clorofila b (mg.mg-1); (C) Clorofila total (mg.mg-1); (D) Clorofila a/b (mg.mg-1); (E) 
Carotenoides (mg.mg-1); (F) Nº de brotações totais; (G) Nº de brotos alongados (>1cm).

a)  b) 

c)  d) 

e)  f) 
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g) 

Fonte: Os autores (2021).

Figura 2 – Cortes anatômicos foliares de explantes cultivados durante a fase de alongamento in vitro 
de E. microcorys.

Legenda: (A) Amostra foliar de explantes cultivados em recipientes com ausência de membrana de 
trocas gasosas. Barra = 100 µm; (B) Amostra foliar de explantes cultivados em recipientes com pre-
sença de membrana de trocas gasosas. Barra = 100 µm. EP = Epiderme; PP = Parênquima paliçádico; 
PL = Parênquima lacunoso; SV = Sistema vascular; (Seta) = formação da nervura foliar.
Fonte: Os autores (2021).

4. CONCLUSÃO
Os explantes de E. microcorys cultivados em recipientes com presença de membranas milli-

pore apresentaram as melhores respostas nas características avaliadas na fase de alongamento in vitro, 
obtendo as maiores médias em clorofila a, clorofila b, número de brotações totais e número de brotações 
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alongadas (> 1 cm).

Por meio dos cortes anatômicos, confirmou-se a eficiência dos recipientes utilizando membra-

nas millipore, proporcionando explantes com tecidos foliares mais adaptados para a posterior fases de 

enraizamento e aclimatização de mudas.
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Capítulo 82
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ALTERNATIVOS

Í. F. N. RIBEIRO1; C. A. CARVALHO2; P. M. LIRA1; R. S. BRITO2; R. A. ANDRADE2; 
M. M. NASCIMENTO2

1 Graduando em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Acre, Brasil.
2 Doutorando em Produção Vegetal, Universidade Federal do Acre, Brasil.

Autor correspondente (e-mail): italo080@live.com 

Resumo: A utilização de substratos alternativos pode viabilizar a produção de mudas florestais em viveiro, redu-
zindo custos de produção e reutilizando resíduos orgânicos agroflorestais. A espécie Eriotheca globosa Aubl. ocor-
re na Amazônia ocidental, podendo atingir mais de 10 m de altura e apresentando potencial econômico. O objetivo 
desse trabalho foi avaliar a morfometria de mudas de E. globosa produzidas em diferentes substratos alternativos. 
Usou-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, sendo eles, COCB - composto orgâni-
co de capim braquiária (1:1), COFC - composto orgânico + farinha de castanha (2:1), COCC - composto orgânico 
+ casca de castanha (2:1) e SC – substrato comercial. Para analisar a morfometria das mudas de E. globosa consi-
derou-se as variáveis: comprimento da parte aérea – CPA, diâmetro do coleto – DC, relação entre o comprimento 
da parte aérea e o diâmetro do coleto – CPA/DC, massa seca radicular – MSR, massa seca da parte aérea – MSPA 
e massa seca total – MST. O maior desenvolvimento em altura e diâmetro do coleto, bem como acúmulo de massa 
seca da parte aérea e radicular, foi observado nas mudas produzidas no substrato COCB. As mudas produzidas em 
substratos contendo farinha ou casca de castanha também apresentaram maior comprimento da parte aérea e acú-
mulo de massa seca total em comparação com as produzidas em substrato comercial. O uso de substratos à base de 
resíduos agroflorestais é uma alternativa viável na produção de mudas de E. globosa, produzindo indivíduos com 
altura e massa seca superiores aos produzidos em substrato comercial.
Palavras-chave: Espécie amazônica; Produção de mudas; Silvicultura.

SEEDLINGS OF PAINEIRA-DO-CAMPO (ERIOTHECA GLOBOSA AUBL.) 
PRODUCED ON ALTERNATIVE SUBSTRATES

Abstract: The use of alternative substrates can enable the production of forest seedlings in nurseries, reducing pro-
duction costs and reusing agroforestry organic waste. The Eriotheca globosa Aubl. occurs in the western Amazon, 
reaching more than 10 m in height and presenting economic potential. The objective of this work was to evaluate 
the morphometry of E. globosa seedlings produced on different alternative substrates. A completely randomized 
design was used, with four treatments, namely, COCB - brachiaria grass organic compost (1:1), COFC - organic 
compost + chestnut flour (2:1), COCC - organic compost + chestnut husk (2: 1) and SC – commercial substrate. To 
analyze the morphometry of E. globosa seedlings, the following variables were considered: shoot length - CPA, 
stem diameter - DC, slenderness index - CPA/DC, root dry mass - MSR, aerial part dry mass - MSPA and total dry 
mass – MST. The greatest development in height and diameter of the stem, as well as accumulation of dry mass of 
shoot and root, was observed in seedlings produced in substrate COCB. Seedlings produced on substrates contain-
ing flour or nut husk also showed greater aerial part length and accumulation of total dry mass compared to those 
produced on commercial substrate. The use of substrates based on agroforestry residues is a viable alternative in 
the production of E. globosa seedlings, producing individuals with height and dry mass superior to those produced 
in commercial substrate.
Keywords: Amazon species; Seedling production; Silviculture.
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1. INTRODUÇÃO
Na Amazônia ocorrem mais de 50.000 espécies de plantas fanerogâmicas (TER STEGEE et 

al., 2016), contudo o avanço da pecuária, exploração seletiva de espécies e urbanização desordenada são 
ameaça a perpetuação destas espécies, sendo que o potencial de uso da maioria ainda é desconhecido 
(OLIVEIRA et al., 2017). Para manter a biodiversidade local, o código florestal promulgado em 2012, 
solicita o reflorestamento de áreas desmatadas usando espécies nativas (SILVA; NUNES, 2017).

Uma das espécies locais, que possui poucos registros na literatura, é a Eriotheca globosa 
(Aubl.) (Malvaceae), planta arbórea, popularmente conhecida como paineira-do-campo. Distribuída da 
Venezuela até o Brasil, sendo comumente encontrada em florestas de terra firme (BARROS, 2017), 
considerada pioneira, pode atingir mais de 10 m, é utilizada na medicina popular, no combate a úlceras e 
feridas, e sua madeira é empregada na confecção de jangadas por apresentar baixa densidade (VIANA, 
2011).  

Para Haase e Davis (2017), a produção de mudas em viveiro é essencial para atender a deman-
da de projetos de reflorestamento governamentais e privados, sendo que o viveiro possibilita o controle 
de variáveis ambientais como luminosidade e irrigação no estágio inicial da planta, quando esta pos-
sui menor resistência às adversidades climáticas, permitindo sua rustificação, resultando em mudas de 
maior qualidade.

A seleção do substrato a ser utilizado se baseia nas propriedades físico-químicas do material. 
Dentre as propriedades físicas ressalta-se a densidade, que influencia na aeração e drenagem do substra-
to, bem como no desenvolvimento radicular da muda (COSTA et al., 2017). Já com relação as proprie-
dades químicas, as principais são o grau de acidez e os teores de macro e micronutrientes (SOARES et 
al., 2014).

Comumente, o substrato comercial é mais utilizado, entretanto seu custo elevado por vezes in-
viabiliza a produção de mudas. Como alternativa a este material, tem-se utilizado substratos alternativos 
à base de resíduos agroflorestais, dentre os quais se destacam o composto orgânico e a casca da castanha 
(SOARES et al., 2014).

Para analisar se o uso de um substrato é adequado na produção, avaliar a qualidade de mudas 
é crucial, sendo que tal avaliação pode ser feita por meio de parâmetros biométricos como comprimento 
da parte aérea, diâmetro do coleto e massa seca de mudas (GOMES et al., 2002; ELOY et al., 2013). 
Sendo assim esse trabalho teve por objetivo avaliar a morfometria de mudas de paineira-do-campo pro-
duzidas em diferentes substratos alternativos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletadas sementes de cinco matrizes de paineira situadas em Acrelândia (67°46’45” 



603CAPÍTULO 82 | MUDAS DE PAINEIRA-DO-CAMPO (ERIOTHECA GLOBOSA AUBL.) PRODUZIDAS EM 
SUBSTRATOS ALTERNATIVOS | P4C82

PARTE IV - SILVICULTURA
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

W; 10°05’33” S). O experimento foi instalado no viveiro da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre 

(FUNTAC), na cidade de Rio Branco, Acre. Neste trabalho usou-se o delineamento inteiramente casua-

lizado, sendo usadas 30 unidades experimentais por tratamento, 120 ao total.

Usou os substratos composto orgânico de capim braquiária (1:1) – COCB; composto orgânico 

e farinha de castanha (2:1) – COFC; composto orgânico e casca de castanha (2:1) – COCC e o comer-

cial – SC. Para o preparo do composto orgânico foram montadas pilhas de compostagem formadas 

exclusivamente por capim braquiária (Brachiaria decumbens). As pilhas ficaram expostas ao ambiente 

em torno de 120 dias, até apresentarem temperatura abaixo dos 35 °C, indicando o fim da fase de fer-

mentação e o início da mineralização da matéria orgânica. Os substratos que continham casca ou farinha 

de castanha foram confeccionados a partir de resíduos doados pela Cooperativa de Comercialização 

Central do Acre – COOPERACRE. O material foi separado de acordo com a granulometria, a casca de 

castanha na peneira de 5 mm e a farinha de castanha na malha de 3 mm. O substrato comercial utilizado 

é composto à base de casca de pinus, vermiculita, moinha de carvão vegetal, água e espuma fenólica.

A caracterização físico-química dos substratos foi realizada pelo laboratório de análise do solo 

e planta do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), sendo as propriedades físicas (Tabela 1) obtidas 

mediante procedimentos descritos nas instruções normativas 17 e 31, de 21 de maio de 2007 e 23 de 

outubro de 2008, do Ministério de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, respectivamente, 

com exceção da porosidade, que foi estimada pelo método European Standart.

Tabela 1 – Características físicas dos substratos à base de composto orgânico de capim braquiária 
(COCB), farinha de castanha (COFC), casca de castanha (COCC) e substrato comercial (SC) utilizados 
para a produção de mudas de paineira-do-campo.

Substrato
CE UM DU CRA10 CTC PT
ds m-1 %m/m  kg m-3 %mm mmolc dm-3 % v/v

COCB 0,5 46,4 782,3 140,5 185,8 82,2
COFC 0,8 39,3 686,9 159,7 301,7 79,6
COCC 0,7 37,5 743,7 99,0 231,3 77,0
SC 1,3 39,6 451,9 292,0 200,0 85,4

Legenda: CE = Condutividade elétrica; UM = Umidade; DU = Densidade úmida; CRA = Capacidade de 
retenção de água; CTC = Capacidade de troca catiônica e PT = Porosidade Total.

Para determinar as concentrações de macro e micronutrientes (Tabela 2) presentes em cada 

substrato usou-se o método de extração nítrico-perclórico, exceto para o nitrogênio, que foi quantificado 

conforme procedimento proposto por Kjeldahl. O teor de carbono orgânico foi mensurado pelo método 

de Walkley-Black.
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Tabela 2 – Valores de pH e teor de macro e micronutrientes dos substratos à base de composto orgâ-
nico de capim braquiária (COCB), farinha de castanha (COFC), casca de castanha (COCC) e substrato 
comercial (SC) utilizados para produção de mudas de paineira-do-campo.

Substrato pH N (g kg-1) P (g kg-1) K (g kg-1) Ca (g kg-1) Mg (g kg-1)
COCB 5,8 6,3 0,7 3,4 3,0 1,6
COFC 5,0 8,2 0,7 5,5 2,4 1,4
COCC 5,0 5,8 0,7 5,3 2,6 1,3
SC 5,6 4,0 2,5 6,9 10,4 14,4
Substrato Fe (g kg-1) Mn (g kg-1) B (mg kg-1) Cu (mg kg-1) Zn (mg kg-1) C/N (%)
COCB 9,7 1,0 49,6 8,6 57,4 16,9
COFC 7,5 0,6 37,2 14,6 43,6 21,5
COCC 7,3 0,7 39,1 9,3 43,7 39,5
SC 10,7 0,5 114,6 29,7 190,7 83,2

Legenda: pH = Potencial Hidrogeniônico; N = Nitrogênio; P = Fosforo; K = Potássio; Ca = Cálcio; Mg = 
Magnésio; Fe = Ferro; Mn = Manganês; B = Boro; Cu = Cobre; Zn = Zinco e C/N = Relação carbono e 
nitrogênio.

A semeadura das sementes ocorreu no viveiro da FUNTAC em substrato composto totalmente 
por areia, após 30 dias ocorreu a repicagem das plantas para tubetes de polipropileno atóxico preto de 
180 cm3. As plantas permaneceram por 120 dias em viveiro coberto com tela monofilamentosa preta 
com 50% de sombreamento, sendo durante esse período regadas diariamente com lâmina de 12 mm. Aos 
150 dias após a semeadura as mudas foram submetidas as seguintes análises biométricas: comprimento 
da parte aérea (CPA) aferição realizada com régua graduada, diâmetro do coleto (DC) com o auxílio de 
um paquímetro digital.

Posteriormente as amostras foram inseridas em embalagens de papel Kraft e armazenadas em 
estufa de ventilação forçada (65 °C), até atingir massa constante. Após secagem, foi feita a aferição da 
massa seca total (MST), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR) utilizando uma 
balança semi-analítica (0,01g).

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística sendo verificada a presença de outliers 
pelo teste de Grubbs (1969), a normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro;Wilk (1965) e a homo-
geneidade das variâncias pelo teste de Cochran (1947). Por fim, realizou-se a análise de variância pelo 
teste F e comparou-se as médias de cada tratamento pelo teste de Tukey (1953) a 5% de probabilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O substrato utilizado influenciou significativamente (p < 0,01) todas as variáveis analisadas. 
O coeficiente de variação foi inferior à 20% indicando menor erro padrão ocasionado por variabilidade 
genética da amostra segundo Garcia (1989) (Tabela 1).
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Tabela 3 – Características morfométricas de mudas de paineira-do-campo produzidas em substra-
tos à base de composto orgânico de capim braquiária (COCB), farinha de castanha (COFC), casca de 
castanha (COCC) e substrato comercial (SC).

Substrato CPA (cm) DC (mm) CPA/DC MSPA (g) MSR (g) MST (g)
COCB 29,98a 4,21a 7,16b 1,68a 0,66a 2,26a
COFC 27,29ab 3,69b 7,50b 1,52a 0,52b 2,00ab
COCC 25,13b 3,56b 7,06b 1,06b 0,65a 1,64bc
SC 20,31c 3,91ab 5,19a 0,94b 0,53b 1,57c
CV (%) 14,84 10,65 15,39 16,80 15,74 16,53

Nota: as letras minúsculas indicam diferença significativo a 1% de probabilidade na mesma coluna.

O substrato COCB (1:1) propiciou mudas com comprimento mais elevado, em média, 9,67 
cm mais elevadas que as produzidas em substrato comercial, sendo o comprimento destas, por sua vez, 
inferior as das mudas oriundas de COCF e COCC.

As mudas do composto orgânico também apresentaram maior diâmetro do coleto em compa-
ração com o substrato comercial, entretanto, para esta variável o menor valor registrado foi observado 
no substrato que continha casca de castanha.

Acredita-se que as respostas positivas para as variáveis comprimento da parte aérea e diâmetro 
do coleto, observadas no substrato COCB sejam explicadas pela baixa relação carbono/nitrogênio deste 
material. Valores de Relação C/N entre 10 e 20 indicam alta taxa de mineralização no substrato, e con-
sequentemente, maior teor de nutrientes disponível para as plantas (SARMA e GOGOI, 2015). 

O substrato COFC possui elevada capacidade de troca catiônica (CTC), isto pode explicar 
o crescimento em altura das mudas, Cabreira et al. (2017) observaram o crescimento de três espécies 
florestais em diferentes substratos e notaram que todas apresentaram maior altura quando produzidas 
no substrato com maior CTC, é válido enfatizar que este atributo indica a capacidade de nutrientes e 
fertilidade do substrato (KRATZ e WENDLING, 2013).

O menor desenvolvimento em comprimento da parte aérea, notado nas mudas produzidas em 
substrato comercial provavelmente deve-se a dois fatores, a alta relação C/N e elevada salinidade (Ta-
belas 3 e 1, respectivamente). Relações C/N superiores a 50 indicam possível déficit de N (BRIETZKE, 
2016) e baixa taxa de mineralização, sendo assim o teor de nutrientes assimiláveis às plantas é reduzido, 
inibindo o crescimento destas (SARMA e GOGOI, 2015). Enquanto a salinidade, expressa pela condu-
tividade elétrica, inibe o desenvolvimento vegetal, visto que a concentração excessiva de sais na zona 
radicular fará com que a planta demande mais energia para conseguir absorver água, afetando processos 
metabólicos (MENEGHELLI et al., 2018). 

Analisando a relação CPA/DC, segundo Almeida et al. (2020), a faixa ideal varia entre 5,4 e 
8,1, sendo assim todos os tratamentos se enquadram nesta faixa, porém ressalta-se que o valor ideal pode 
variar de acordo com a espécie, sendo que apenas mudas com relação CPA/DC superior a 10 não devem 
ser levadas a campo, visto que esse valor indica estiolamento, aumentando os riscos de tombamento no 
local de plantio definitivo.
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A maior robustez obtida em mudas provenientes de SC indica equilíbrio entre a assimilação e 
translocação de nutrientes entre a raiz e a parte aérea da planta, sendo que a zona de transição entre esses 
dois eixos, denominada coleto, é considerada um reservatório temporário de assimilados (AFONSO et 
al., 2017).

O substrato COCB apresentou os valores mais elevados de massa seca da parte aérea, radicu-
lar e total, sendo, em média, respectivamente, 0,74 g, 0,13 g e 0,69 g em comparação com os valores 
registrados em mudas produzidas em SC, que por sua vez, apresentou o menor acúmulo de massa seca 
da parte aérea e total, dentre todos os tratamentos. Os substratos COFC e COCC também apresentaram 
valores elevados de massa seca da parte aérea e massa seca radicular, respectivamente.

O acúmulo de massa seca da parte aérea e radicular pode ser uma resposta positiva da planta 
ao crescimento deste eixo, visto que conforme a copa da planta se expande, ocorre a translocação de 
assimilados fotossintéticos para o caule e outros órgãos vegetais (SANTANA et al., 2019).

Segundo Meneghelli et al. (2018), o maior acúmulo de massa radicular pode significar resis-
tência a condições ambientais, visto a raiz promove a interação planta-substrato e sistemas radiculares 
mais extensos, ou com maior massa, permitem maior área de contato com o solo.

Segundo Afonso et al. (2017), a alocação de massa seca vegetal deve ser proporcional entre 
os eixos aéreo e radicular da planta, conferindo ao indivíduo resistência a condições ambientais desfa-
voráveis (AFONSO et al., 2017). 

4. CONCLUSÃO
O uso do composto orgânico de capim braquiária, composto com casca ou farinha de castanha 

favorece o crescimento inicial de plantas de paineira, sendo uma alternativa economicamente viável ao 
substrato comercial para a produção de mudas em viveiro.
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Resumo: O crescente avanço do setor florestal no Brasil apresenta destaque, principalmente, no segmento de 
plantações florestais que detêm cerca de 9,0 milhões de hectares plantados das espécies de eucalipto e pinus. 
Em contrapartida, o estado do Rio de Janeiro mantém desenvolvimento lento quando relacionado ao mercado de 
produtos florestais madeireiros, no qual se observa a balança comercial com participação inferior a 0,4% do ramo 
nas exportações do estado. Desta forma o presente estudo visou apresentar um panorama sobre a estrutura e com-
portamento do segmento de base florestal no estado do Rio de Janeiro a partir do levantamento de dados públicos. 
Utilizou-se para estas análises relatórios de produção nacionais e estatuais obtidas no Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística, dados do Comércio Exterior e da Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro. Com 
base nas informações foi possível visualizar as ramificações e as diversas possibilidades para o desenvolvimento 
do mercado florestal no Rio de Janeiro, que possui alta demanda por matéria prima madeireira, sendo necessária a 
aquisição de mais de 60% de madeira de outros estados para suprir seu déficit. Sendo assim, compreende-se que o 
estado possui aptidão para maior desenvolvimento da indústria de base florestal, porém faz-se necessário o avanço 
nos incentivos públicos e privados para ampliar a permanência e chegada de novos empreendimentos florestais no 
estado do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: produção florestal; balança comercial; produtos madeireiros.

OVERVIEW OF THE TIMBER PRODUCTS MARKET IN THE STATE OF RIO DE 
JANEIRO

Abstract: The growing advance of the forestry sector in Brazil stands out, mainly, in the segment of forest planta-
tions, which have around 9.0 million hectares planted of eucalyptus and pine species. On the other hand, the state 
of Rio de Janeiro maintains a slow development when related to the market for wood forest products, in which 
the trade balance is observed with a share of less than 0.4% of the sector in the state’s exports. Thus, the present 
study aimed to present an overview of the structure and behavior of the forest-based segment in the State of Rio 
de Janeiro from the survey of public data. For these analyses, national and state production reports obtained from 
the Brazilian Institute of Geography and Statistics, data from Foreign Trade and the Federation of Industries of the 
State of Rio de Janeiro were used. Based on the information, it was possible to visualize the ramifications and the 
various possibilities for the development of the forest market in Rio de Janeiro, which has a high demand for wood 
raw material, requiring the purchase of more than 60% of wood from other states to supply its deficit. Thus, it is 
understood that the State has the aptitude for further development of the forest-based industry, but it is necessary 
to advance in public and private incentives to extend the permanence and arrival of new forestry ventures in the 
state of Rio de Janeiro.

Keywords: forest production; trade balance; timber products.
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1. INTRODUÇÃO
O cenário do setor florestal no Brasil apresenta constante crescimento econômico ao longo dos 

últimos anos refletindo na sua estabilidade à nível nacional e internacional, principalmente considerando 
o ramo de florestas plantadas. Em 2019, o setor atingiu a marca de 9,0 milhões de hectares de espécies 
comerciais plantadas representando um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior (IBÁ, 2020). Estas 
áreas estão concentradas nos estados de Minas Gerais com 28% do total de área plantada de eucalipto, 
seguido por Mato Grosso do Sul com 16% e Paraná com 44% do total de área plantada de pinus, seguido 
por Santa Catarina (IBÁ, 2020). Estes plantios são destinados à fabricação de papel e celulose, pisos, 
painéis de madeira, carvão vegetal, biomassa, entre outros produtos e subprodutos.

Com uma receita bruta de 97,4 milhões de reais a indústria do ramo florestal apresentou um 
crescimento de 12,6% na participação no PIB nacional em relação ao ano de 2018, com grande destaque 
à contribuição do segmento de fabricação de celulose, papel e produtos de papel que participou em cerca 
de 50% do total da receita do setor (FAO, 2019). 

No cenário de exportações, o segmento de celulose apresenta 75% de sua produção destinada 
ao mercado externo, com destaque ao segmento de papéis que apresentou em 2019 grande avanço, ele-
vando sua demanda de exportação para aproximadamente 80% de sua produção (IBÁ, 2020). Enquanto 
no ramo de importações, os segmentos de painéis de madeira e pisos laminados escoam toda sua pro-
dução para o mercado doméstico, assim como o de madeira serrada, absorvendo mais de 90% de sua 
produção (IBÁ, 2020). Segundo a FAO, em 2018, a produção de painéis de madeira chegou a aproxima-
damente 4,5 milhões de m³, sendo apenas 690 mil destinados à exportação (FAO, 2019). 

Observando o setor florestal em todo território nacional é possível considerar sua relevância 
econômica no país e seu crescente avanço tecnológico. Quando esta análise econômica é reduzida à ní-
vel estadual, visualizamos estados com grande destaque no ramo florestal e outros com avanço mais len-
to e sem grandes influências na balança comercial da região, como é o caso do estado do Rio de Janeiro. 

O ramo de atividades de Celulose, Papel e produtos de papel apresentou no ano de 2017 uma 
participação de 0,3% nas exportações do estado e as demais atividades do setor florestal (móveis, pro-
dução florestal e produtos de madeira) não tiveram participação significativa neste ano estando restrito 
majoritariamente ao consumo interno. Já em consideração às importações, o ramo de móveis apresentou 
participação de 0,2% (cerca de 20 milhões US$), enquanto o ramo de produtos de madeira importou 
cerca de 7,1 milhões US$ (FIRJAN, 2017). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo apresentar um panorama de infor-
mações sobre a estrutura e comportamento do mercado de base florestal no estado do Rio de Janeiro, 
visando entender o cenário de oferta e demanda por produtos madeireiros na região com base nos dados 
públicos disponíveis. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo utilizou como base a metodologia descrita por Gil (2011), que compreende uma 

análise descritiva de dados com objetivo de descrever características de uma população ou de algum 
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fenômeno estabelecendo relações entre variáveis. Inicialmente foi realizado um levantamento de dados 
documentais que, de acordo com Gil (2011), podem ser divididos entre: dados de primeira mão que são 
documentos que não receberam tratamento analítico, ou seja reportagens, cartas, documentos oficiais; 
e dados de segunda mão que são dados que já passaram por alguma análise inicial, como por exemplo, 
relatórios de agências de pesquisa e empresas, tabelas com dados estatísticos de órgãos públicos, entre 
outros.  

Os dados de segunda mão sobre produção estadual de importação e exportação foram obtidos 
na base de dados públicos da Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e da Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-RIO). Para os dados nacionais de produção, 
importação e exportação, foram analisados os dados disponíveis no portal eletrônico do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Quanto aos dados de trânsito de movimentação de madeira, 
analisou-se os dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do levantamento de informações analisadas, foi possível observar o comportamento e 

a estrutura do setor florestal madeireiro no estado do Rio de Janeiro. O estudo de mercado realizado em 
2012 pela FIRJAN, categorizou o mercado de base florestal do estado em 5 ramos (Figura 1) sendo eles: 
1) produção de madeira in natura; 2) transformação primária; 3) transformação secundária; 4) comércio 
varejista e 5) consumo industrial e comércio (FIRJAN, 2012). 

Figura 1 – Estrutura do mercado consumidor de produtos florestais no Rio de Janeiro. 

Fonte: Adaptado. FIRJAN, 2012.
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O ramo de madeira in natura compreende a produção de madeira em tora ou lenha (FIRJAN, 
2012) que, baseando-se no contingente de florestas plantadas do estado, se torna pouco representativo 
visto que apenas 9% do território do estado é destinado para plantios florestais comerciais (EMATER-
-RIO, 2018).

A transformação primária é classificada como o ramo que realiza o primeiro processamento da 
madeira após a colheita, sendo representadas no Rio de Janeiro por serrarias e fábricas de compensados 
e painéis de madeira (FIRJAN, 2012).

No ramo de transformação secundária, concentram-se os produtos oriundos da transformação 
primária ofertados internamente (pelo próprio estado) ou externamente (aquisição de outros estados) 
sendo processados pela segunda vez para produção de embalagens, caixas, móveis, produtos de maior 
valor agregado (PMVA), ferro gusa (siderurgia) e outros (FIRJAN, 2012). 

O comércio varejista abastece o consumo local, tanto industrial como o doméstico com mer-
cadorias semiacabadas. Incluem revendedores de madeira, construtoras, distribuidoras de materiais de 
construção e a população em geral. Destaca-se que, neste ramo, grande parte dos produtos são oriundos 
de outros estados (FIRJAN, 2012). Por fim, o ramo de consumo industrial e comércio é o elo final da 
cadeia constituída por pessoas físicas e empresas que adquirem o material para consumo próprio. 

Desta maneira, observa-se que dentro da estrutura de mercado no estado, existe espaço para 
aumento da oferta de produtos madeireiros tendo em vista as diversas ramificações que cada etapa 
possui. Considerando isto, o Diagnóstico da Indústria Moveleira do Estado do Rio de Janeiro concluiu 
que a ausência de fornecedores da cadeia de produção de móveis no estado impede o maior desenvol-
vimento do setor na região, principalmente com relação aos produtos de madeira. (FIRJAN, 2018). Em 
2018, de acordo com o estudo de referência, cerca de 87% dos estabelecimentos formais da indústria de 
móveis possuíam como matéria prima principal da linha de produção a madeira processada e produtos 
de madeira, e em contrapartida, apenas 4,9% do total de fornecedores comercializavam estes produtos 
(FIRJAN, 2018). 

 De acordo com os dados de comercialização e trânsito de madeiras do Brasil que foram 
obtidos com base no Documento de Origem Florestal (DOF) foi registrada uma movimentação de 236 
mil m³ de madeiras destinadas ao estado do Rio de Janeiro (IBAMA, 2017). Deste contingente total 
registrado, 32% têm origem no próprio estado seguido por 28% do volume de madeira sendo ofertado 
pelo estado do Mato Grosso (Figura 2). Desta forma, observa-se que apenas 75 mil m³ de todo consumo 
é sustentado pela produção do próprio estado, fazendo-se necessária a aquisição de matéria prima de 
outras regiões para suprir a demanda.

Levando em consideração o quantitativo de áreas de floresta no estado do Rio de Janeiro, em 
2016, o estado possuía cerca de 462 mil hectares em áreas de conservação, ou seja, áreas protegidas em 
unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável (INEA, 2018). Isto tende a refletir 
em uma política estadual com teor mais conservacionista e com poucos incentivos governamentais para 
ampliação do setor florestal.
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Figura 2 – Volume (m³) e representação percentual do total de madeira destinada ao estado do Rio 
de Janeiro.

Fonte: IBAMA, 2017.

De acordo com Amaral Neto (2015), grande parte dos territórios ocupados por pastagens que 
sofreram com manejo inadequado podem ser aptas ao estabelecimento de plantios florestais comerciais 
(Eucalyptus spp.) o que iria proporcionar o desenvolvimento produtores destas regiões. 

O Decreto Estatual nº 45.597 de março de 2016, define áreas prioritárias para a criação dos 
Distritos Florestais com objetivo de implantar o Programa Estadual de Fomento Florestal, ambos insti-
tuídos no Decreto nº 44.377 de 2013 (INEA, 2016). Além disso, o Zoneamento Ecológico Econômico 
(ZEE) do estado, define critérios para implementação dos empreendimentos de florestais focados na 
silvicultura, que segundo Amaral Neto (2015), seriam fatores atrativos aos pequenos produtores rurais. 
Porém, para o estabelecimento de empreendimentos de grande porte no estado fazem-se necessárias 
políticas públicas mais assertivas nestes aspectos. 

Considerando o cenário de importações e exportações do estado, o destaque na balança comer-
cial é voltado para o ramo de Petróleo e Gás, Metalurgia e demais setores que assumem cerca de 80% 
de participação nas exportações na região (FIRJAN, 2017). O setor florestal e suas ramificações apre-
sentam mais participação nas importações do estado, somando aproximadamente 0,7% o equivalente à 
quase 70 milhões US$ em produtos de madeira, móveis, produção florestal, celulose, papel e produtos 
de papel (FIRJAN, 2017). 

Entende-se que este comportamento da balança comercial reflete o perfil do mercado do estado 
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do Rio de Janeiro, que possui maiores incentivos públicos e privados às indústrias e comércio dos ramos 
petroleiro e metalúrgico. Enquanto o setor de base florestal, que representa apenas 1,9% das indústrias 
do estado (neste caso apenas indústria de celulose e papel) (FIRJAN, 2017), não possui grande papel de 
destaque econômico.

Todos os fatores podem ser interligados. A partir do ponto em que existem poucos incentivos 
e iniciativas de fomento ao desenvolvimento de determinado setor em uma região, consequentemente 
poucos resultados serão obtidos economicamente. No caso particular do setor de base florestal, todo o 
histórico político voltado ao incentivo à produção florestal apresentou um comportamento lento ao logo 
dos anos e com limitações quando considerado áreas destinadas à silvicultura e ainda, quando relaciona-
do à autorizações e licenças ambientais. (AMARAL NETO, 2015). O que vai em caminho contrário ao 
histórico de consumo de produtos madeireiros que sempre apresentou alta demanda e pouca oferta inter-
na sendo necessária a aquisição de madeira em tora, madeira serrada e demais produtos sendo oriundos 
de outros estados, como afirma Mendonça Filho (2010).

4. CONCLUSÃO
A estrutura de mercado de base florestal no estado do Rio de Janeiro permite possíveis avanços 

tendo em vista as diversas ramificações do setor e inúmeros setores que demandam por matéria prima 
florestal. Além disso o contingente de áreas destinadas à produção florestal é pequeno no estado, com 
possibilidade de expansão, tendo em visa o número de áreas disponíveis e aptas a este tipo de empreen-
dimento. 

Apesar da intensa demanda por produtos florestais, o estado possui poucos incentivos e pro-
gramas que fomentem a inserção de empresas do ramo florestal no estado. Sendo necessário portanto, 
que as instituições públicas e privadas promovam investimentos financeiros e legislativos para fomentar 
o mercado florestal no estado, visando benefícios econômicos e sociais.

Para isto, faz-se necessário o avanço de estudos que abordem uma visão técnica e crítica sobre 
a realidade do setor no estado para promover a ascensão de iniciativas de desenvolvimento do mercado 
florestal de produtos madeireiros na região.
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Capítulo 84

PROBLEMAS EXISTENTES NA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA 
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Resumo: A falta de planejamento na arborização urbana pode reduzir a acessibilidade de vias. Uma ferramenta uti-
lizada para auxiliar no manejo adequado de espaços arborizados a fim de reduzir esta problemática é o inventário 
florestal. Diante deste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo identificar os principais problemas existen-
tes na arborização viária do bairro central do município de Alegre - ES e as razões que levaram a esta causa. Para 
isso foram coletados dados sobre condições de calçadas, realização de podas, fitossanidade, origem e fase da vida 
das árvores. Os resultados mostraram que 61% dos indivíduos apresentaram fitossanidade ruim, destas, 96% devi-
do as podas leves ou quebra dos galhos; o principal motivo para a realização das podas drásticas são os edifícios; 
em relação as calçadas, 91% são antiderrapantes, porém 38% delas são irregulares devido as raízes das árvores. O 
percentual de espécies nativas chega a 92% e 73% consideradas jovens, ambos os resultados são favoráveis a arbo-
rização urbana. Concluiu-se então que o principal fator para o problema encontrado é a incompatibilidade da copa 
das árvores com edifícios e fiação elétrica devido à falta de planejamento na inserção das árvores nesse ambiente. 

Palavras-chave: Arborização Urbana; Inventário Florestal; Acessibilidade; Conflitos na arborização.

EXISTING PROBLEMS IN URBAN AFFORESTATION IN THE CENTRO DE 
ALEGRE NEIGHBORHOOD – ES

Abstract: Lack of planning in urban afforestation can reduce road accessibility. A tool used to assist in the proper 
management of wooded spaces in order to reduce this problem is the forest inventory. Given this context, this re-
search aimed to identify the main problems in the afforestation of roads in downtown of Alegre city - ES and the 
reasons that led to this cause. For this, data were collected about sidewalk conditions, pruning, plant health, origin 
and life stage of the trees. The results showed that 61% of the individuals had poor plant health, of which 96% 
were due to light pruning or branch breakage; the main reason for drastic pruning are the buildings; in relation 
to sidewalks, 91% are non-slip, but 38% of them are irregular due to tree roots. The percentage of native species 
reaches 92% and 73% considered young, both results are favorable to urban afforestation. It was concluded that 
the main factor for the problem found is the incompatibility of the treetops with buildings and electrical wiring due 
to the lack of planning in the insertion of trees in this environment.

Keywords: Urban afforestation; Forest Inventory; Acessibility; Conflicts in afforestation.
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1. INTRODUÇÃO
O homem vem modificando o ambiente rural, transformando-o em urbano, na maioria das 

vezes de forma rápida e desordenada, sem planejamento, resultando em problemas para o local, influen-
ciando a vida da população por meio de poluição e alteração microclimática (PINHEIRO; SOUZA, 
2017). Devido a exploração do ecossistema, houve perdas da biodiversidade da flora nativa (PAGLIA-
RI; DORIGON, 2013). Diante disso, a arborização urbana é importante por tornar o ambiente da cidade 
o mais próximo do natural (BRUN; LINK; BRUN, 2007), proporcionando benefícios ambientais e 
sociais, melhorando a saúde e bem-estar da população. Entre os benefícios ambientais pode-se citar a 
purificação do ar, melhoria do microclima, retenção da umidade do solo e ar, infiltração da água no solo 
e abrigo para a fauna (RIBEIRO, 2009), além de melhorarias estéticas (PAGLIARI; DORIGON, 2013). 

A falta de planejamento da arborização ocasiona conflitos entre as espécies arbóreas e os apa-
ratos urbanos, levando muitas vezes ao manejo inadequado dos indivíduos, sendo prejudicial para sua 
saúde e não gerando todos os benefícios que poderiam proporcionar (RIBEIRO, 2009). O levantamento 
de informações sobre a arborização urbana é muito importante para o planejamento do manejo das ár-
vores plantadas no meio urbano. Para obter essas informações são realizados inventários da vegetação. 
Por meio do inventário florestal é possível obter informações sobre as espécies existentes, levantar 
os principais problemas, suas causas, as condições das espécies e auxiliar na identificação do manejo 
necessário (SILVA; PAIVA; GONÇALVES, 2017). Devido ao rápido dinamismo das espécies da área 
urbana, é de extrema importância a atualização constante dos dados, meio fornecido pelo inventário 
contínuo (BOBROWSKI, 2011).

Além das adversidades que acometem as cidades envolvendo as árvores, a falta de planeja-
mento na arborização urbana e na alocação de aparatos urbanos pode ocasionar problemas na acessi-
bilidade das calçadas e ruas, exigindo a atenção da administração local. A acessibilidade, definida pela 
Lei 13.146/2015 (BRASIL, 2015), é um direito da população e deve ser cumprido, devendo por meio de 
manejo, obstruir os empecilhos para tal, seja ele indivíduos arbóreos ou equipamentos urbanos.

Diante disso, este trabalho foi realizado com o intuito de entender os principais motivos para 
problemas na fitossanidade e a causa das podas drásticas realizadas nas árvores de um bairro no muni-
cípio de Alegre, estado do Espírito Santo e verificar as condições das calçadas, determinando se estas 
afetam a acessibilidade.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi realizado no município de Alegre, sul do Espírito Santo, abrangendo todo o 

bairro Centro, conforme Figura 1. A cidade possui clima quente e chuvoso no verão e seco no inverno 
e está localizada na Latitude - 20°45’49’’ e na Longitude - 41°31’57’’ (PREFEITURA DE ALEGRE, 
2019).
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Figura 1 – Demarcação do bairro Centro do município de Alegre – ES.

Foram coletados dados de modo a deixar mais evidente as principais causas dos problemas 
enfrentados pelas árvores, analisando as seguintes informações: fitossanidade e poda, diâmetro a 1,3 m 
do solo (DAP), classificação quanto à fase da vida, origem da árvore, sendo exótica ou nativa do país, 
tipo de calçada, aparatos urbanos que reduzem a movimentação nos passeios e aptidão das espécies 
plantadas nas vias urbanas. 

Foram identificados os motivos para o qual as espécies receberam avaliação de regular ou ruim 

em fitossanidade. As classes utilizadas, adaptadas de Albertin et al. (2011), foram: 1- danificada por 
quebra de galhos ou podas leves; 2- atacada por pragas/doenças, mas com probabilidade de se recuperar; 
3- oca ou atacada por pragas/doenças, mas com difícil recuperação; 

As espécies que receberem classificação de poda como drástica (retirada de 50% ou mais dos 
galhos das árvores, alterando a estrutura da copa) também foram avaliadas para obter o conhecimento 

do motivo pelo qual a prática foi utilizada. As classes ajustadas de Silva (2005), foram: 1- sem causa 

aparente; 2- fiação elétrica; 3- iluminação; 4- prédios; 5- placas; 6- outros. 

As árvores foram classificadas conforme sua fase de vida, também, em jovens, adultas e velhas 

a partir do valor do DAP, obtido por meio da circunferência a 1,3 m do solo (CAP) pela expressão DAP 

= 𝐶𝐶𝐴𝐶𝐶/𝜋. Para essa classificação das árvores, as categorias apresentadas por Silva (2005) foram modi-
ficadas para melhor avaliação. As categorias utilizadas neste trabalho foram: 1 – jovens: 15≤DAP< 35 

cm; 2 – adultas: 35≤DAP< 55 cm; 3 – velhas: 55≤DAP< 75 cm.
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A origem das espécies foi obtida por meio de pesquisas bibliográficas, resultando na porcenta-
gem de espécies nativas e exóticas presentes nesse bairro. Além disso, foram levantados quais os prin-
cipais obstáculos que impedem uma boa acessibilidade, levando em conta a situação das calçadas (an-
tiderrapante ou não, contínua ou irregular, com ou sem o piso tátil). Com isso, obteve-se quais árvores 
são apropriadas para o local por meio dos resultados obtidos. Todos os dados foram digitados em uma 
planilha eletrônica para processamento e geração de gráficos, onde foram avaliados de forma descritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme levantamento realizado foram analisados 568 indivíduos arbóreos, destas 344 apre-

sentaram fitossanidade regular ou ruim, representando 61% dos indivíduos (Figura 2A). Resultado se-
melhante a esse foi encontrado por Almeida Neto et.al (2005) em sua pesquisa no município de Barra 
de Santa Rosa, Paraíba. Das árvores enquadradas como regular ou ruim, 330 encontravam-se na classe 
danificada por quebra de galhos ou podas leves (1), resultando em 96% (Figura 2B).

Figura 2 – Relação da fitossanidade das árvores.

Nota: A se refere à fitossanidade das árvores analisadas na arborização do bairro Centro em Alegre, 
ES e B se refere à classificação das árvores quanto ao motivo pela fitossanidade regular/ruim anali-
sadas na arborização do bairro Centro.

Foram encontrados 53 indivíduos que sofreram podas drásticas. Estes foram classificados de 
acordo com o motivo que levou a tal prática, como pode ser observado na Figura 3. A maioria das árvo-
res foram podadas drasticamente por suas copas estarem invadindo perímetro de construções e estarem 
no meio da fiação elétrica. Isso mostra que o principal fator para o manejo das árvores são os edifícios. A 
prática da poda compromete a estrutura física e fisiológica dos indivíduos, afetando sua fitossanidade e 
exige esforço para recuperá-la. Vários são os motivos que resultam na necessidade das podas, entre eles, 
pode se citar os conflitos com os acessórios urbanos, como placas e lixeiras (MARTINI; CANGUÇU, 
2020).



619CAPÍTULO 84 | PROBLEMAS EXISTENTES NA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO CENTRO DE ALEGRE - ES | 
P4C84

PARTE IV - SILVICULTURA
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Figura 3 – Situações que levaram à prática da poda drástica.

Outro aspecto analisado foram as calçadas. Essas quando rachadas podem influenciar no fluxo 
de pedestres sobre elas, reduzindo ou impossibilitando a acessibilidade ao local. Na Figura 4 estão apre-
sentadas as condições dos passeios onde os indivíduos arbóreos se encontram.

Figura 4 – Situação das calçadas com presença de espécies arbóreas. 

Como observado, a maioria das calçadas são antiderrapantes e irregulares (Figura 5A), segui-
da das antiderrapantes e contínuas (Figura 5B). Do total amostrado, 6% das árvores não estão presentes 
em calçadas (33 árvores). Destas, 24 estão plantadas nas ruas ou locais sem calçadas, 6 em canteiros 
centrais e três foram removidas pela prefeitura. 



620 CAPÍTULO 84 | PROBLEMAS EXISTENTES NA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO CENTRO DE ALEGRE - ES | 
P4C84

PARTE IV - SILVICULTURA
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Figura 5 – Situação das calçadas encontradas.

Legenda: A: antiderrapante e irregular e B: antiderrapante e contínua, C: piso tátil de alerta e D: piso 
tátil de direção.
Fonte: Samuel Oliveira de Jesus.

A causa para as irregularidades das calçadas são os problemas com as raízes dos indivíduos 
arbóreos, causando rachaduras em sua extensão. De acordo com Raber & Rebelato (2010), os danos 
significativos causados aos passeios pelas raízes são resultado do espaço insuficiente para seu cresci-
mento ou pelas raízes não serem profundas. A acessibilidade nos passeios é importante para que toda a 
população possa se locomover de forma autônoma. O manual Mobilidade Acessível na Cidade de São 
Paulo (2005) cita as condições adequadas para a faixa livre: piso regular e antiderrapante, de forma que 
seja confortável ao pedestre, podendo o piso tátil ser utilizado.  

O piso tátil serve para orientar e direcionar pessoas com deficiência visual em qualquer nível, 
permitindo perceber as mudanças no pavimento ou presença de objetos e a direção correta a se seguir 
(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2005). Na Figura 5 C e D é possível observar a diferença entre os 
pisos táteis. Nas calçadas do bairro Centro, pode-se perceber que em alguns casos o piso tátil era utili-
zado de forma incorreta. O piso de alerta foi utilizado em toda a extensão do passeio e em apenas um 
determinado lugar se encontrava o piso de direção.

Em relação à origem dos indivíduos, podemos observar na Figura 6A que a grande maioria das 
espécies encontradas (92%) são consideradas nativas do território nacional e em menor quantidade as 
exóticas (5%). Somente 3% não foram identificadas, impossibilitando a classificação quanto a origem. 
Paiva (2009) cita que a arborização urbana visa além da estética, desenvolver papel funcional, promo-
vendo serviços ambientais e interações com a fauna nativa e, o excesso de indivíduos exóticos coloca 
isso em risco. Por isso, é importante que a maior parte das espécies sejam nativas. 
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Figura 6 – Classificação dos indivíduos quanto a origem (A) e fase da vida (B).

Na Figura 6B é possível observar que aproximadamente três em cada quatro indivíduos foram 
considerados jovens, seguido de adultos e somente 3% de velhos. Segundo Silva (2005), o número de 
indivíduos jovens deve ser maior que os de adultos e velhos para assim não comprometer a população 
arbórea no futuro, já que os indivíduos adultos se tornarão velhos e susceptíveis a morte. Com o passar 
dos anos, os indivíduos mortos deverão ser substituídos para que se mantenha a dinâmica da floresta 
urbana. 

Dos 568 indivíduos avaliados, 63 foram classificados como inadequados para o local, entre 
as espécies florestais que apresentaram problemas podemos citar: Licania tomentosa (Benth.) Fritsch., 
Pachira aquatica Aubl., Cenostigma pluviosum (DC.) E. Gagnon & G.P. Lewis, Adenanthera pavonina 
L., Syzygium cumini (L.) Skeels e Terminalia catappa L. além de indivíduos das espécies Ficus sp., Cas-
sia sp.. Indivíduos destas espécies apresentaram raizes agressivas modificando o passeio, são podadas 
drasticamente todos os anos devido aos conflitos com os edifícios e as fiações elétricas além de estarem 
com a fitossanidade comprometida devido ao excesso de podas, alterando sua estrutura.

4. CONCLUSÃO
A principal causa dos problemas encontrados na área de estudo foi a incompatibilidade da 

parte aérea dos indivíduos com o local onde este foi inserido, gerando adversidades com os edifícios 
próximos e com a fiação elétrica. Esse fato resulta no principal motivo para a realização das podas 
drásticas e da fitossanidade ruim das árvores. Isso ocorre pela falta de planejamento e acompanhamento 
das espécies inseridas no ambiente urbano, resultando em problemas como o exposto, sendo necessário 
então o monitoramento do desenvolvimento dos indivíduos para determinar a técnica e o momento ideal 
para o manejo.  
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Capítulo 85
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Resumo: Resíduos agroindustriais podem ser utilizados como substrato alternativo devido ao alto teor de nu-
trientes encontrados em sua composição, o que acarreta na diminuição de custo para a produção de mudas, visto 
a utilização de material descartado rotineiramente. Desse modo, objetivou-se avaliar a qualidade física de mudas de 
pereiro quando produzidas em diferentes substratos alternativos, e, dentre eles, qual proporciona as melhores mudas. 
O experimento foi conduzido no viveiro florestal da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, no período de 
abril a agosto de 2020, seguindo o delineamento inteiramente casualizado, com quatro substratos. Foram quatro 
substratos, com dez repetições, totalizando 40 unidades experimentais, as quais foram constituídas por tubetes com 
capacidade de 180 cm3. Os substratos consistiram em: composto orgânico de capim braquiária, composto orgânico de 
capim braquiária + farinha de casca de castanha (2:1), composto orgânico de capim braquiária + casca de castanha (2:1) 
e o substrato comercial. Previamente adicionou 3 kg.m-3 de fertilizante de liberação controlada aos tratamentos. Aos 
90 dias após a semeadura foram avaliados: altura, diâmetro do coleto, massas secas parte aérea, radicular e total 
bem como o Índice de qualidade de Dickson. Foram realizadas a análise de variância pelo teste F e constatando 
diferenças, comparados pelo teste de Tukey. Por fim, concluiu-se que os substratos alternativos podem ser utili-
zados para a produção de mudas de pereiro, com a composição de composto orgânico + farinha de castanha a que 
possibilita a formação de mudas de melhor qualidade.

Palavras-chave: Pereiro; agroindústria; resíduo; composto orgânico.

ALTERNATIVE SUBSTRATES IN THE PRODUCTION OF PEREIRO SEEDLINGS

Abstract: Agroindustrial residues can be used as an alternative substrate due to the high content of nutrients 
found in its composition, which results in a reduction in the cost for seedling production, since the use of routinely 
discarded material. Thus, the objective was to evaluate the physical quality of pear seedlings when produced in 
different alternative substrates, and, among them, which provides the best seedlings. The experiment was conduct-
ed in the forest nursery of the Technology Foundation of the State of Acre, from April to August 2020, following 
a completely randomized design, with four substrates. There were four substrates, with ten replications, totaling 
40 experimental units, according to which were constituted by tubes with a capacity of 180 cm3. The substrates 
consisted of: Brachiaria grass organic compound, brachiaria grass organic compound + chestnut peel flour (2:1), 
brachiaria grass organic compound + chestnut peel (2:1) and commercial substrate. Previously, she was 3 kg.m-3 
of controlled release fertilizer to treatments. At 90 days after sowing were evaluated: height, collar diameter, dry 
masses shoots, radicular and total as well as the Dickson Quality Index. Variance analysis was performed by the F 
test and differences were observed, compared by the Tukey test. Finally, it was concluded that the alternative sub-
strates can be used for the production of pereiro seedlings, with the composition of organic compound + chestnut 
flour which allows the formation of seedlings of better quality.

Keywords: Pereiro; agroindustry; residue; organic compound.
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1. INTRODUÇÃO
Algumas culturas, tais como castanha, açaí e acerola tem como característica a produção de 

resíduos com o processamento das partes destinadas ao consumo, e, uma vez estes produzidos, acabam 
sendo descartados em grande maioria de forma inadequada, ocasionando o acúmulo de toneladas de 
dejetos discriminados inapropriadamente, o que por consequência gera poluição ao ambiente, embora 
sejam de origem orgânica (CORREA et al., 2019).  A reutilização dos resíduos oriundos de atividades 
agroindustriais é uma forma de diminuir os danos causados advindos do descarte indiscriminado e o seu 
gerenciamento inadequado.

Resíduos agroindustriais apresentam em sua composição uma alta diversidade de nutrientes, 
que podem os tornar aptos a serem utilizados como substrato alternativo, substituindo substratos comer-
ciais, sendo assim uma alternativa economicamente viável devido à redução de custo na produção de 
mudas de espécies de determinado interesse (KRAUSE et al., 2017). Anjos et al. (2017) mencionam que 
os resíduos da castanheira (Bertholletia excelsa), em especial o tegumento da semente, possuem poten-
cial como substrato alternativo na produção de mudas, devido a composição química rica em nutrientes 
considerados essenciais para o de desenvolvimento de mudas, como nitrogênio, fósforo, potássio, cál-
cio, magnésio, enxofre, boro, cobre, manganês e zinco.

Para um substrato de boa qualidade é necessário atentar-se a sua composição, pois quando 
composto por dois ou mais materiais, a capacidade de fornecer nutrientes a cultura de interesse se torna 
mais promissora, o que indica que associação entre resíduos pode ser mais efetiva na disponibilidade 
dos nutrientes em todo o processo de desenvolvimento da plântula (SILVA et al., 2019). Estudos sobre 
métodos de produção de mudas de espécies florestais de baixo custo e de boa qualidade, em especial 
para o gênero Aspidosperma (pereiro) ainda são incipientes, embora a importância da mesma, tanto na 
recuperação de áreas degradadas, quanto no setor florestal (MENEGATTI et al., 2017).

Diante do exposto, nota-se a importância de estudos voltados para a produção de mudas de pe-
reiro associada a utilização de substratos alternativos. Mediante a isso, objetivou-se avaliar a qualidade 
física de mudas de pereiro quando produzidas em diferentes substratos alternativos, e, dentre eles, qual 
proporciona as melhores mudas.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no viveiro florestal da Fundação de Tecnologia do Estado do 

Acre (FUNTAC), Rio Branco, AC, no período de abril a agosto de 2020, seguindo o delineamento intei-
ramente casualizado, com quatro substratos. Foram quatro substratos com dez repetições, totalizando 40 
unidades experimentais, as quais foram constituídas por tubetes com capacidade de 180 cm3.

Os substratos consistiram em: COCB - composto orgânico de capim braquiária, COFC - com-
posto orgânico de capim braquiária + farinha de casca de castanha (2:1), COCC - composto orgânico de 
capim braquiária + casca de castanha (2:1) e o substrato comercial (SC). Previamente adicionou 3 kg 
m-3 de fertilizante de liberação controlada aos tratamentos. O composto orgânico foi produzido no Sítio 
Ecológico Seridó, Rio Branco, AC, em que a pilha de compostagem consistiu 2/3 de capim braquiária 
(Brachiaria decumbens) e 1/3 de solo orgânico, as quais foram deixadas expostas ao ambiente até a tem-
peratura abaixo dos 35 oC, indicando o fim da fase de fermentação e o início da mineralização da matéria 
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orgânica. Os substratos contendo casca ou farinha de castanha foram produzidos a partir de resíduos 
doados pela Cooperativa de Comercialização Central do Acre - COOPERACRE, o material foi separado de 
acordo com a granulometria, a casca de castanha passou por peneira de 5 mm; a farinha de castanha na 
malha de 2 mm. O substrato comercial, à base de casca de pinus bio-estabilizada, vermiculita, moinha 
de carvão vegetal e espuma fenólica, foi adquirido em Rio Branco, AC. A caracterização físico-química 
dos substratos foram realizadas pelo laboratório de Análise do Solo e Planta do Instituto Agronômico de 
Campinas – IAC (Tabela 1).

Tabela 1 – Composição físico-química dos substratos utilizados com mudas de pereiro.

Substrato pH N P K Ca Mg C.Org C/N PT DU DS CRA CTC
g kg-1 g kg-1 % kg m-3 %m m mmol

COCB 5,8 8,3 0,7 4,4 2,0 1,6 105,7 12,7 77 782,3 419,0 140,5 185,8
COFC 5,3 8,2 0,9 5,5 2,4 1,4 177,4 21,6 82 736,9 417,3 159,7 301,7
COCC 5,3 7,3 0,9 5,3 2,6 1,3 230,9 31,6 85 703,7 464,8 90,0 241,3
SC 5,6 4,0 1,5 6,9 9,4 14,1 330,1 82,5 84 451,9 273,0 292,0 200,0

Legenda: COCB (composto orgânico de capim braquiária); COCF (composto orgânico de capim bra-
quiária + farinha de castanha); COCC (composto orgânico de capim braquiária + casca de castanha); 
SC (substrato comercial); pH (potencial de hidrogênio); N (nitrogênio); P (fosfóro); K (potássio); Mg 
(magnésio); C.Org (carbono orgânico); C/N (relação carbono e nitrogênio); PT (porosidade total); DU 
(densidade úmida); DS (densidade seca); CRA (capacidade de retenção de água); CTC (capacidade de 
troca de cátions).

As sementes de pereiro foram coletadas de matrizes na floresta estadual do Antimary e con-
duzidas a semeadura à 2 cm de profundidade no substrato, acondicionados no viveiro florestal coberto 
com tela monofilamentosa preta que filtra 50% da luminosidade incidente. As irrigações diárias foram 
por meio de microaspersores, sendo aplicado lâmina de 12 mm dia-1. As seguintes variáveis foram 
avaliadas aos 90 dias após a semeadura: altura (A) aferição realizada com régua graduada, diâmetro do 
coleto (DC) com o auxílio de um paquímetro digital. Posteriormente, as amostras foram inseridas em 
embalagens de papel Kraft e armazenadas em estufa de ventilação forçada à temperatura de 65 °C, até 
atingir massa constante. A aferição das massas secas parte aérea (MSPA), raiz (MSR) e total (MST), 
foram feitas utilizando uma balança semi-analítica (0,01g).

Com os valores obtidos para as variáveis acima mencionadas foi calculado o Índice de quali-
dade proposto por Dickson et al. (1960), usando a Eq. 1.

IQD =
MST(g)

� A(cm)
DC(mm) + MSPA(g)

MSR(g) �
 (1)

Os procedimentos relacionados à análise estatística dos resultados das variáveis consistiram 
na verificação inicial da presença de dados discrepantes, normalidade dos resíduos e homogeneidade 
das variâncias. Após verificação dos pressupostos, foram realizadas a análise de variância pelo teste F para 
verificação de efeitos dos tratamentos e constatando diferenças, foram comparados pelo teste de Tukey a 5 % 
de probabilidade.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o resultado obtido na análise de variância (Tabela 2), é possível observar que 

somente para a variável massa seca radicular os substratos não apresentam efeito significativo (p > 0,05), as 
demais, indicam que pelo menos um substrato é capaz de fornecer resultados significativamente melho-
res.

Tabela 2 – Análise de variância para altura de planta (A), diâmetro do coleto (DC), massa seca da 
parte aérea (MSPA), massa seca radicular (MSR), massa seca total (MST) e índice de qualidade de 
Dickson (IQD) de mudas de pereiro quando submetida a diferentes substratos, Rio Branco, AC, 2021.

Fonte de variação 
GL A DC MSPA MSR MST IQD

Quadrado médio
Substrato 3 211,73** 1,05** 2,47** 0,18ns 2,24** 0,02**
Erro 36 6,32 0,18 0,09 0,08 0,21 0,01
CV (%) 7,49 7,72 13,23 22,00 13,03 18,16

Legenda: CV: coeficiente de variação; ns: não significativo e * significativo respectivamente a 5% de 
probabilidade de pelo teste F.

Embora não apresentado efeito significativo, pode-se afirmar que os substratos utilizados na 
pesquisa apresentam ótimas condições para o desenvolvimento radicular da muda. Silva et al. (2018) 
mencionam que substrato composto por mais de um material proporciona condições ideais para o de-
senvolvimento de mudas de Amburana acreana, em especial para a variável massa seca radicular, onde, 
a composição com três substratos fornece estrutura física capaz de promover o desenvolvimento da 
mesma, condição observada também nos resultados obtidos com o material de estudo trabalhado. 

De acordo com a Tabela 3 é possível observar que existe uma variação entre os substratos de 
melhor desempenho para cada variável, destacando-se apenas o substrato comercial que apresenta mu-
das com melhor qualidade tanto para o diâmetro do coleto quanto para o índice de qualidade de Dickson. 
Ressalta-se que, o substrato composto por composto orgânico + casca de castanha detêm de resultados 
inferiores para todas as características avaliadas.

Tabela 3 – Comparação de média para altura de planta (A), diâmetro do coleto (DC), massa seca da 
parte aérea (MSPA), massa seca radicular (MSR), massa seca total (MST) e índice de qualidade de 
Dickson (IQD) de mudas de pereiro quando submetida a diferentes substratos, Rio Branco, AC, 2021.

Substrato A DC MSPA MST IQD
COCB 35,35 b 5,32 b 2,30 b 3,74 ab 0,45 ab
COFC 39,10 a 5,39 b 3,00 a 4,13 a 0,42 ab
COCC 31,34 c 5,16 b 1,90 c 3,08 c 0,40 b
SC 28,59 c 5,91 a 2,00 bc 3,27 bc 0,51 a

Nota: Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.
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Para a altura da planta, o substrato com formulação de composto orgânico + farinha de cas-
tanha proporciona mudas com altura mais elevada (39,10 cm). Oliveira et al. (2016) mencionam que 
mudas mais altas são desejáveis para que se obtenha sucesso em projetos voltados a parte de silvicultura 
e restauração de áreas degradadas, estimando assim, que para implementação no campo, a altura mínima 
de 20 cm. Com base no valor de referência citado, pode afirmar que embora o substrato comercial tenha 
apresentado em média os menores aos outros materiais utilizados, o mesmo, conseguem suprir o que é 
requerido para estar apto ao campo.

Mudas produzidas sobre substrato comercial dispõem do diâmetro do coleto mais robusto, 
diferenciado estatisticamente dos demais (5,91 cm). Quando comparado a variável altura da planta, essa 
variável pode ser utilizada como estimador da qualidade física da muda, uma vez que menor diâmetro e 
maior altura podem indicar estiolamento, sendo facilmente danificadas a campo por injurias mecânicas, 
além de terem uma menor capacidade de adaptação as condições adversas (GONÇALVES et al., 2019).

Com base no que é relatado na literatura, espera-se que a relação altura e diâmetro, seja baixa 
quando as mudas desenvolveram de forma satisfatória sem ocasionar estiolamento, e, mediante ao que 
é observado na Tabela 3, quando submetidas ao substrato comercial não há indicativo de estiolamen-
to. Carvalho et al. (2021) mencionam que esse equilíbrio entre as variáveis é um indicativo de maior 
acúmulo de reservas nutricionais, o que acarreta em alta probabilidade de adaptação e sobrevivência ao 
campo.

As variáveis massa seca da parte aérea e massa seca total, dispõem de resultados similares 
quanto ao substrato constituído de composto orgânico + farinha de castanha e composto orgânico + 
casca de castanha, sendo eles, o de melhor e pior resultados respectivamente. Para a massa seca da parte 
aérea há uma redução superior a 63% quando utilizado composto orgânico + casca de castanha em compa-
rativo com o composto orgânico + farinha de castanha, essa redução é maior quando se observa o uso dos 
mesmos substratos na obtenção da massa total, com redução superior a 74 %.

A disponibilidade de nutrientes para as mudas tem influência direta da capacidade de trocas ca-
tiônicas (CTC) o que pode resultar em uma menor ou maior massa seca da parte aérea, radicular e total. 
Araújo et al. (2020) observaram que o substrato oriundo da casca da castanha do brasil apresentava CTC 
de 382,1 mmolcdm-3 o que possivelmente favoreceu a disponibilidade de nutrientes às mudas de Euterpe 
precatória, visto que a presença desse substrato forneceu o acúmulo de massa seca. Na literatura consul-
tada, estima-se que o valor mínimo para CTC é de 120 mmolcdm-3 e nos substratos: composto orgânico 
de capim braquiária, composto orgânico de capim braquiária + farinha de castanha, composto orgânico 
de capim braquiária + casca de castanha e substrato comercial apresentam-se superior ao exigido, sendo 
o composto orgânico de capim braquiária o de menor valor 185,8 mmolcdm-3. 

Referente ao índice de qualidade de Dickson, foi observado que as mudas conduzidas apenas 
com substrato comercial apresentaram melhor valor médio, mas, diferindo estatisticamente somente da 
composição composto orgânico de capim braquiária + casca de castanha. Desta maneira, afirma-se que 
uma vez que o viveiristas não detenha de condições para custear a aquisição de substrato comercial, 
pode ser adotado os substratos alternativos estudados na pesquisa.

O índice de qualidade de Dickson é um importante indicador no que se refere a qualidade das 
mudas, pois utiliza de várias características morfológicas capazes de aferir a qualidade das mudas, além 
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disso, as variáveis utilizadas para o cálculo do IQD podem ainda ser um indicador de robustez e equilí-
brio da biomassa (GONZAGA et al., 2016; MENEGATTI et al., 2017).

4. CONCLUSÃO
Os substratos alternativos podem ser utilizados para a produção de mudas de pereiro, com a 

composição de composto orgânico de capim braquiária + farinha de castanha a que possibilita a forma-
ção de mudas de melhor qualidade.
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Resumo: Sementes de Vachellia farnesiana apresentam dormência e são recomendados métodos de escarificação 
por ácidos e mecânicos para atenuar este processo. Porém, na atualidade a utilização de ondas de ultrassom têm 
sido pesquisadas como uma alternativa sustentável para estas tecnologias. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
testar a influência da utilização de ondas de ultrassom em sementes de Vachellia farnesiana. Para tal, sementes 
de V. farnesiana foram previamente imersas em água destilada por 24h antes do tratamento, depois divididas em 
cinco tratamentos e submetidas a 0, 90, 180, 270 ou 360 s [25 ± 2ºC e frequência de 42 kHz] e semeadas em solo. 
Foram analisadas variáveis de germinação e vigor nas sementes e plântulas e estatística descritiva, ANOVA e cor-
relação de Pearson para análise dos dados obtidos. A utilização de Ultrassom (frequência de 42 kHz), em diferentes 
períodos (0, 90, 180, 270 ou 360 s) não promoveu a uniformidade da germinação e vigor em sementes e plântulas 
de V. farnesiana. Pesquisas com a adição de outros fatores ao protocolo descrito podem ser úteis para melhorar a 
germinação de sementes de V. farnesiana.

Palavras-chave: Germinação, Caatinga, Inovação.

ULTRASOUND TREATMENT IN VACHELLIA FARNESIANA SEEDS

Abstract: Seeds of Vachellia farnesiana present dormancy and methods of acid and mechanical scarification are 
recommended to attenuate this process. However, currently the use of ultrasound waves has been researched as a 
sustainable alternative for these technologies. Thus, the aim of this work was to test the benefit of using ultrasound 
waves in Vachellia farnesiana seeds. For this purpose, V. farnesiana seeds were previously immersed in distilled 
water for 24 hours before treatment, then divided into five treatments and submitted to 0, 90, 180, 270 or 360 s 
[25 ± 2ºC and 42 kHz frequency] and sown on the ground. Variables of germination and vigor in the seedlings 
and descriptive statistics, ANOVA and Pearson’s correlation were analyzed to analyze the data obtained. The use 
of ultrasound (frequency of 42 kHz), in different periods (0, 90, 180, 270 or 360 s) does not promote uniformity 
of germination and vigor in V. farnesiana seeds and seedlings. Research with the addition of other factors to the 
protocol may be useful to improve V. farnesiana seed germination

Keywords: Germination, Caatinga, Inovation.
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1. INTRODUÇÃO
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. [sin.: Acacia farnesiana (L.) Willd.] (Fabaceae) é uma 

espécie vegetal comum em áreas de Caatinga, perene, com comportamento arbustivo e multipla utiliza-
ção na referida área, sendo usada como pasto apícola e como forrageira. Apresenta também a caracterís-
tica de ser pioneira e suas sementes apresentam grande durabilidade (MORAES et al., 2012). Sementes 
desta espécie apresentam uma problemática em relação a uniformidade e viabilidade da germinação, 
segundo Moraes et al. (2012) e Vasconcelos et al. (2015).

Pois, o tegumento das sementes desta espécie citada e também outros componentes bioquími-
cos presentes na constituição contribuem para a proteção de suas sementes contra condições adversas no 
meio ambiente, segundo afirmam Venâncio e Martins (2019). Em virtude da melhoria da uniformidade e 
qualidade da germinação, a utilização de soluções ácidas ainda é uma recomendação para o tratamento 
da dormência em muitas espécies florestais no mundo (Abramov et al., 2019; RIFNA et al., 2019; VE-
NÂNCIO & MARTINS, 2019). Inclusive descrita em documentos oficiais de análise de sementes no 
país, conforme pode ser visualizado em Brasil (2009) e Brasil (2013). Porém, a comunidade científica 
tem discutido a utilização de tecnologias inovadoras que possam substituir esta utilização em termos 
sustentáveis (RIFNA et al., 2019; VENÂNCIO & MARTINS, 2019).

Dentre estas tecnologias sustentáveis, a utilização de frequências de ultrassom (US) tem sido 
recomendada como agentes de quebra da resistência do tegumento e ação positiva quanto a proces-
sos bioquímicos inerentes as sementes, culminando, assim, na promoção de germinação de sementes 
(ABRAMOVA et al., 2019; VENÂNCIO & MARTINS, 2019). Estão registrados efeitos positivos da 
utilização desta técnica para diversas espécies vegetais, dentre elas, a cevada (RIFNA et al., 2019), 
Senna multijuga (VENÂNCIO & MARTINS, 2019), beterraba (RIFNA et al., 2019) e o arroz (ABRA-
MOVA et al., 2019).

Sendo assim, levando em consideração todas as informações descritas anteriormente, o obje-
tivo deste trabalho foi testar a influência da utilização de ondas de ultrassom para melhorar a qualidade 
da germinação e vigor de sementes de Vachellia farnesiana.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Tecnologia de Sementes do Instituto 

Nacional do Semiárido (Campina Grande, Paraíba, Brasil, 7º16’55 ‘’ S e 35º57’88’’O). As sementes 
utilizadas foram provenientes providas pelo NEMA (Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental) 
ligado à UNIVASF (Universidade Federal do Vale do São Francisco), de acordo com as proposições e 
metodologias de acompanhamento e monitorização ecológica do entorno da obra da Transposição do 
Rio São Francisco. Nesta pesquisa foi trabalhada a espécie Vachellia farnesiana. As sementes foram 
semeadas em solo (Tabela 1) por trinta dias em ambiente protegido (50%). O ensaio foi realizado no 
primeiro semestre de 2021.
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Tabela 1 – Qualidade química do solo utilizado para a semeadura (0-20 cm de profundidade).

pH H2O 
(1:2,5)

P 
(mg.dm3)

K+ 
(mg.dm3)

Na+ 
(cmolc.dm3)

H+ + Al+3 
(cmolc.dm3)

Al+3 
(cmolc.dm3)

5.4 3.3 98.09 0.11 3.37 0,2
Ca+2 
(cmolc.dm3)

Mg+2 
(cmolc.dm3)

V% 
(cmolc.dm3)

CTC 
(cmolc.dm3)

OM 
(g.kg)

3.34 0.32 54.4 7.39 6.46

Legenda: P, K, Na: Extrator 1 de Mehlich; H + Al: Extrator de acetato de cálcio 0,5 M, pH 7,0; pH 7,0; Ex-
trator Al, Ca, Mg: KCl 1 M; OM: Matéria orgânica - Walkley-Black; V%.

Todas as sementes testadas foram imersas em água destilada por 24 h antes do tratamento, 
conforme Ferreira et al. (2021) para que podessem iniciar o processo de embebição visando a germi-
nação. O Tratamento com ondas de ultrassom (US) foi realizado para todas as sementes sendo estas 
divididas para cinco tratamentos e submetidas a 0, 90, 180, 270 ou 360 segundos, a 25 ± 2ºC; com o 
uso do equipamento Banho de Ultrassom (modelo STD; frequência de 42 kHz; BioWash), conforme o 
modelo de Venâncio e Martins (2019). Em cada tratamento, havia 100 sementes a serem tratadas, em 
ambos os ensaios.

Durante este período experimental, as variáveis foram analisadas para avaliar o vigor, de acor-
do com as seguintes metodologias, segundo Brasil (2013):

A. Porcentagem de Primeira Contagem (PC), com a contagem e produção da porcentagem 
de mudas que emergiram após 15 dias da semeadura. PC = (NG / NS) * 100. Onde: NG - número de 
sementes germinadas e NS - número de sementes semeadas.

B. Porcentagem de Emergência Final (E), com a contagem e produção da porcentagem de mu-
das que emergiram após 30 dias da semeadura. E = (NG / NS) * 100. Onde: TG - número de sementes 
germinadas e NS - número de sementes semeadas.

C. Índice de Velocidade de Emergência (IVE), com contagem de emergência do talhão a cada 
dois dias dependendo do espaço amostral de 30 dias após a semeadura. A seguinte fórmula é usada para 
este cálculo: IVE= N1/ D1 + N2 / D2 +…. + Nn / Dn. Onde: IVE = índice de velocidade de emergência; 
N = número de mudas verificadas no dia da contagem; D = número de dias após a semeadura em que foi 
realizada a contagem (CARVALHO & NAKAGAWA, 2012).

D. Tempo Médio de Emergência (TME), usando a fórmula: TME= ∑niti / ni . Onde: ni = nú-
mero de sementes germinadas por dia; ti = tempo de incubação; i = 1 → 30 dias. Unidade: dias (CAR-
VALHO & NAKAGAWA, 2012).

E. Velocidade Média de Emergência (VME), usando para este parâmetro a fórmula: VMG = 
1 / TME. Onde VMG = 1 / t onde: t = tempo médio de germinação. Unidade: dias-1 (CARVALHO & 
NAKAGAWA, 2012).

F. Percentual de Sementes não emergidas (NE), com a contagem e produção da porcentagem 
de não emergidas que emergiram após 30 dias da semeadura. NE = (NE / NS) * 100. Onde: NG - número 
de sementes germinadas e NS - número de sementes semeadas.

Cada espécie estudada compra um experimento em separado. Em cada experimento foram 
avaliadas a teste p, estatística descritiva e correlação de Pearson para os valores obtidos nestes experi-
mentos.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação a espécie Vachellia farnesiana não houve diferenças significativas para nenhuma 

das variáveis analisadas em relação aos tratamentos de ultrassom (P>0,005). Em relação aos resultados 
obtidos, existe uma linearidade entre estes, mesmo assim pode ser destacado que o tratamento controle 
foi melhor que os demais, no geral. Ainda sobre o tratamento Controle, as médias obtidas para todas as 
variáveis analisadas, foram sempre maiores que a média geral, porém próximas em relação ao desvio 
médio e a amplitude, em relação a média geral. Em relação a correlação, pode ser observado que houve 
uma correlação significativa entre a variável IVE com as variáveis PC e G, entre as variáveis VME e 
TME entre a variável NG com as variáveis IVE e TMG (Tabela 2).

Os resultados obtidos nesta pesquisa são semelhantes aos descritos por Moraes et al. (2012) e 
Vasconcelos et al. (2015) ao estudarem o efeito da escarificação por ácido sulfúrico ou a escarificação 
mecânica em sementes de V. farnesiana. Somente o valor observado no tratamento Controle, para as 
variáveis em questão é superior aos valores descritos (Tabela 2) por estes autores citados. Sementes de V. 
farnesiana apresentam dormência tegumentar, segundo Moraes et al. (2012) e Vasconcelos et al. (2015), 
além de apresentarem um alta concentração de proteases e antioxidantes, segundo Leal et al. (2016), 
que podem interferir na emergência desta espécie. Estes fatores são comuns entre espécies de Fabaceae 
presentes na região do semiárido brasileiro (NASCIMENTO, MEIADO & SIQUEIRA FILHO, 2018; 
LIMA & MEIADO, 2019).

Tabela 2 – Valores médios, estatística descritiva e correlação de Pearson para sementes de Vachellia 
farnesiana expostas a diferentes períodos de exposição (0, 90, 180, 270 e 360 s) às ondas de ultras-
som (42 kGz).

Valores Médios
Período de Exposição (s) PC E IVE TME VME NE
0,000 17,00 35,00 1,01 24,16 0,04 65,00
90,000 17,00 25,00 0,87 23,77 0,04 75,00
180,000 20,00 28,00 0,84 24,23 0,04 72,00
270,000 16,00 22,00 0,66 24,07 0,04 78,00
360,000 16,00 19,00 0,70 23,72 0,04 81,00
Estatística descritiva
Média 17,20 25,80 0,82 23,99 0,04 74,20
Desvio Padrão 9,00 12,61 0,39 1,22 0,00 12,61
Amplitude 28,00 48,00 0,82 4,95 0,01 48,00
CV (%) 52,33 48,89 47,54 5,07 5,07 17,00
Correlação de Pearson

PC G IVE TMG VMG NG
PC 1,0000 0,6401 0,7742 -0,1902 0,1660 -0,6401
G 1,0000 0,7742 0,1902 0,1660 -0,6401
IVE 1,0000 -0,2749 0,2611 -0,9077
TMG 1,0000 -0,9980 -0,0880
VMG 1,0000 0,1033
NG      1,0000

Nota: em relação as variáveis percentuais de Primeira Contagem (PC), Emergência (E) e Não Emergi-
das (NE) e os índices de Velocidade de Emergência (IVE), Tempo médio de Emergência (TME) e Velo-
cidade Média de Emergência (VME).
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Rifna et al. (2019) afirma que a utilização de ondas de ultrassom pode ocasionar lesões em se-

mentes de Beta vulgaris e Daucus carota. Estas espécies apresentam sementes diminuídas em tamanho. 

As sementes de V. farnesiana apresentam pequeno tamanho, cerca de 0,05 cm², e são delgadas, segundo 

Moraes et al. (2012) e Vasconcelos et al. (2015), este fator também pode estar ligado ao insucesso da 

utilização da técnica de ultrassom para a quebra da dormência.. 

4. CONCLUSÃO

A utilização de Ultrassom (frequência de 42 kHz), em diferentes períodos (0, 90, 180, 270 ou 

360 s) não promoveu a uniformidade da germinação e vigor em sementes e plântulas de V. farnesiana. 

Pesquisas com a adição de outros fatores ao protocolo descrito podem ser úteis para melhorar a germi-

nação de sementes de V. Farnesiana.
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Resumo: A itaúba (Mezilaurus itauba Taub. ex Mez) é uma espécie amazônica que produz madeira de alta re-
sistência mecânica e por isso é amplamente utilizada na construção civil, levando a redução de árvores nativas, 
gerando necessidade de mudas para reflorestamento. Entretanto, suas sementes recalcitrantes apresentam baixo vi-
gor, dificultando a produção de mudas em viveiros. Objetivou-se avaliar os efeitos de períodos de envelhecimento 
artificial acelerados sobre a condutividade elétrica, e suas relações com a emergência de sementes de M. itauba. O 
experimento foi realizado em laboratório e casa de vegetação, em um delineamento inteiramente casualizado com 
5 tratamentos (períodos 0, 24, 48, 72 e 96 horas de envelhecimento acelerado) com quatro repetições de 25 semen-
tes.  Avaliou-se o teor de água nas sementes, emergência de plântulas, índice de velocidade de emergência, tempo 
médio de emergência e condutividade elétrica.  Após 96 horas de envelhecimento artificial, as sementes perdem 
37% da sua capacidade de emergir, o tempo médio de emergência aumenta em 9 dias e a condutividade elétrica da 
solução teste sobe 34 µS cm-1 g-1, caracterizando perda de vigor e viabilidade das sementes.

Palavras-chave: Germinação de sementes; Mudas florestais; Mezilaurus itauba.

SEEDS VIGOR OF ITAÚBA AS A FUNCTION OF ACCELERATED AGING PERIOD

Abstract: Itaúba (Mezilaurus itauba Taub. ex Mez) is an amazonian species that produces wood of high mechani-
cal strength and is therefore widely used in civil construction, leading to the reduction of native trees, generating 
the need for seedlings for reforestation. However, its recalcitrant seeds have low vigor, impairing the production 
of seedlings in nurseries.  The objective of this study was to evaluate the effects of accelerated artificial   aging 
periods on electrical conductivity, and its relationship with the emergence of M. itauba seeds. The experiment was 
carried out in a laboratory and greenhouse, in a completely randomized design with 5 treatments (periods 0, 24, 48, 
72 and 96 hours of accelerated aging) with four replications of 25 seeds.  The water content in the seeds, seedling 
emergence, emergence speed index, mean emergence time and electrical conductivity were evaluated.  After 96 
hours of artificial aging, the seeds lose 37% of their ability to emerge, the average emergence time increases by 9 
days and the electrical conductivity of the test solution rises 34 μS cm-1 g-1, characterizing loss of vigor and viability 
of the seeds.

Keywords: Seed germination; Forest seedlings; Mezilaurus itauba.
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1. INTRODUÇÃO
A Mezilaurus itauba Taub. ex Mez é conhecida popularmente como itaúba, árvore distribuída 

na Amazônia brasileira, colombiana e peruana, pode atingir até 40 m de altura e 80 cm de diâmetro. A 
madeira é utilizada na construção civil, pontes, postes ou embarcações, visada também para palanques 
de cerca e mourões. Esse interesse deriva da resistência ao ataque de xilófagos e durabilidade, com den-
sidade de 1,14 g cm3 (GARCIA et al., 2012; RIBEIRO et al., 2016; RODRIGUES et al., 2021)

A M. itauba é a quinta espécie madeireira mais explorada na região (OLIVEIRA, 2014), de-
vido às características da madeira, e considerando os números individuais e a distribuição espacial, a 
espécie está ameaçada de extinção (SOUZA et al., 2020). Todavia, produz sementes com baixo vigor 
o que restringe severamente sua capacidade de regeneração natural (DAVIDE et al., 2003). Portanto, 
avaliar o vigor das sementes é imprescindível para o sucesso da produção de mudas.

O processo de perda do vigor pode ser causado pela deterioração ou envelhecimento, é um 
fenômeno natural, iniciado quando a semente atinge sua maturidade fisiológica e se intensifica ao longo 
do tempo (SURESH et al., 2019). Além disso, a deterioração ocorre sob a influência de dois fatores prin-
cipais, umidade relativa e temperatura, e gradualmente perdem vigor, qualidade e, consequentemente, 
viabilidade (SANO et al., 2016). As sementes de M. itauba são oleaginosas, assim, a perda de vigor e 
viabilidade é acelerada em relação a outras espécies, pois óleos vegetais são mais suscetíveis à oxidação 
(SURESH et al., 2019).  Certamente, se a taxa de deterioração de uma semente é rápida, a regeneração 
natural e a conservação estão ameaçadas (SANO et al., 2016).

O envelhecimento artificial sob alta temperatura e umidade, seguidas por testes de germinação 
e realização da condutividade elétrica é usado para investigar a deterioração de sementes (VASELOVA 
et. al, 2015). De acordo com Sahu et al. (2017), o teste de envelhecimento acelerado é uma técnica de 
baixo custo, não destrutivo e eficaz na avaliação do vigor de sementes. Já o teste de condutividade elé-
trica é um método rápido de avaliar o vigor, pois consiste na quantidade de eletrólitos liberados durante 
o processo de embebição de sementes. Com este teste, as sementes pouco vigorosas podem ser identifi-
cadas através do aumento da concentração de lixiviados que liberam na solução (MALUF et al., 2000).

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de períodos de envelhecimento artificial acele-
rados sobre a condutividade elétrica, e suas relações com a emergência de sementes de M. itauba.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado entre maio e junho de 2021 no laboratório de análise de sementes 

florestais da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC), Rio Branco, Acre. Foram utiliza-
das sementes coletadas de 6 matrizes na área rural do município de Capixaba, Acre. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições e 25 sementes por repetição. Antes da 
instalação do ensaio, as sementes foram previamente desinfestadas com hipoclorito de sódio (2%) por 
cinco minutos, lavadas em água corrente, colocadas para secar à sombra e posteriormente submetidas 
às seguintes avaliações:
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Teor de água (TA): realizado pelo método da estufa a 105 ± 3 oC por 24 horas, sendo utilizadas 
duas repetições para cada período e os resultados expressos em porcentagem (BRASIL, 2009);

Envelhecimento Acelerado (EA): realizado com quatro amostras de 25 sementes para cada 
tratamento, pelo método da caixa gerbox descrito por Marcos Filho (2015), onde as sementes utilizadas 
são expostas por períodos de 24, 48, 72 e 96 horas à temperatura de 41 ºC. Sementes não envelhecidas 
foram utilizadas como controle. Transcorrido essa etapa, foi determinado o teor de água das sementes 
e, em seguida, instalado o teste de emergência de plântulas e condutividade elétrica, conforme descrito 
a seguir: 

Emergência de plântulas (EP): 4 repetições de 25 sementes de M. itauba foram distribuídas 
em caixas plásticas (40 x 30 x 10 cm) contendo esterilizada a 120 oC por 24 horas. As sementes foram 
semeadas a 2 cm de profundidade e, após irrigação, as caixas foram mantidas em casa de vegetação, 
irrigadas duas vezes ao dia. As avaliações ocorreram do 1o ao 60o dia, quando foram computadas as 
plântulas normais (BRASIL, 2009). O cálculo da porcentagem de emergência seguiu modelo proposto 
por Labouriau e Valadares (1976):

Índice de velocidade de emergência (IVE): realizado paralelamente ao teste de germinação e 
com contagens diárias do número de plântulas emergidas até os 60 dias após a instalação do teste. O 
cálculo do IVE foi realizado conforme fórmula proposta por Maguire (1962).

Tempo médio de emergência (TME): foi acompanhado juntamente ao IVE e calculado segun-
do fórmula citada por Edmond e Drapala (1958).

Condutividade elétrica (CE): conduzido pelo método massal (MATTHEWS; BRADNOCK, 
1967), sendo avaliadas quatro repetições de 25 sementes, fisicamente puras, pesadas com precisão de 
três casas decimais (0,001 g), embebidas em água e mantidas no germinador a 30 ºC por 24 h. Após 
o período de embebição, a condutividade elétrica da solução foi determinada por meio de leituras em 
condutivímetro e os resultados expressos em µS cm-1 g-1. Realizou correções dos valores observados 
na condutividade, pois a variação do teor de água foi maior que 2% entre os tratamentos (AOSA, 1983). 
Para isso utilizou-se a equação proposta por Penariol (1997) para assegurar a credibilidade dos dados 
obtidos na avaliação da qualidade fisiológica das sementes. 

Os procedimentos relacionados à análise estatística dos resultados das variáveis consistiram na 
verificação inicial da presença de dados discrepantes, normalidade dos resíduos e homogeneidade das 
variâncias. Após verificação dos pressupostos, foram realizadas a análise de variância pelo teste F para 
verificação de efeitos dos tratamentos e constatando diferenças foram comparados pelo teste de Tukey a 
5 % de probabilidade e análise de regressão para o teor de água nas sementes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teor de água nas sementes variou em função do tempo de exposição ao envelhecimento 

acelerado artificial, e pode ser explicado por um modelo polinomial quadrático e coeficiente de determi-
nação acima de 0,99, onde é possível verificar aumento no conteúdo de água até as 96 horas (Figura 1).



638 CAPÍTULO 87 | VIGOR DE SEMENTES DE ITAÚBA EM FUNÇÃO DE PERÍODOS DE ENVELHECIMENTO 
ACELERADO | P4C87

PARTE IV - SILVICULTURA
ANAIS DO III SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO - III SCIFLOR ES

Figura 1 – Teor de água de sementes de M. itauba, antes e após o envelhecimento acelerado.

A absorção de água pela semente é um processo de equilíbrio higroscópico com o ambiente e 
a variação é decorrente dos períodos de exposição ao envelhecimento (CARVALHO et al., 2016). Veri-
ficou-se, que o teor de água inicial é 33%, este resultado indica que as sementes de M. itauba são recal-
citrantes, em que são dispersadas com alta umidade, têm metabolismo ativo e não toleram dessecação 
(PELISSARI et al., 2018). De um modo geral, a exposição às condições de envelhecimento acelerado 
provocou aumento no teor de água das sementes, principalmente nas primeiras 48 horas. 

Houve diferença (p < 0,05) para emergência de plântulas (EP), índice de velocidade de emer-
gência (IVE), tempo médio de emergência (TME) e condutividade elétrica (CE) em função dos períodos 
de exposição ao envelhecimento acelerado (TABELA 1). Constata-se quanto maior o período de exposi-
ção das sementes a um ambiente adverso com temperatura e umidade elevadas, maior foi a deterioração 
das sementes. 

Tabela 1 – Emergência de plântulas (EP), índice de velocidade de emergência (IVE), tempo médio 
de emergência (TME) e condutividade elétrica de sementes de M. itauba em função do tempo de 
exposição ao envelhecimento artificial acelerado (EA).

EA (horas) EP (%) IVE TME (dias) CE (µS cm-1 g-1)
0 78 a 1,26 a 53 a 26,75 a
24 65 b 1,13 a 55 ab 33,38 b
48 64 b 1,12 a 56 b 39,73 c
72 54 c 0,90 b 60 c 42,94 d
96 41 d 0,67 c 62 d 60,75 e
CV (%) 5,72 6,7 1,08 3,22

Nota: Médias seguidas de letras iguais na coluna, não diferem entre si (p > 0,05) pelo teste de Tukey.
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O percentual de plantas emergidas reduziu em função do tempo, decrescendo de 78 para 41% 
após 96 horas de envelhecidas artificialmente.  Esse resultado já era previsível, pois quanto maior a ex-
posição ao envelhecimento acelerado, maior é a taxa de deterioração das sementes. Com as condições 
adversas de temperatura e umidade, as sementes de M. itauba perderam até 13% de sua capacidade de 
emergência, valores observados nas primeiras e 24 horas e também nas 24 horas finais do ensaio. Ka-
van et al. (2019) explicam que em condições extremas, ocorre resposta fisiológica das sementes, como 
redução no desenvolvimento do embrião e atraso no processo de germinação, além de aumentar a sus-
ceptibilidade aos estresses ambientais, podendo levar à senescência das plântulas.

O índice de velocidade de emergência foi afetado (p < 0,05) somente após 72 horas, se in-
tensificando entre 72 e 96 horas de ensaio. Resultados similares já foram verificados por Carvalho et 
al.  (2016) que relataram maior germinação e índice de velocidade de emergência com por sementes de 
maior vigor. Esse fato pode estar relacionado com a ativação enzimática e alterações na atividade me-
tabólica, como a respiração (BARRETO; GARCIA, 2017). O tempo médio de emergência variou de 53 
dias, nas primeiras 24 horas a 62 dias após 96 horas submetidas ao envelhecimento artificial acelerado, 
evidenciando perda de vigor ao longo do tempo.  

Com o teste de condutividade elétrica (Tabela 1), observou-se aumento linear da concentração 
de íons na solução em função do tempo, onde a maior quantidade de lixiviados ocorreu após 96 horas, 
variação de 227% em relação ao início do ensaio. A liberação de íons para a solução é um processo natu-
ral, entretanto, é potencializado em sementes envelhecidas, que tem suas membranas alteradas e durante 
a fase de embebição da semente, reduzem a capacidade de se reestruturar, resultando na diminuição de 
vigor e viabilidade (BARRETO; GARCIA, 2017). 

No decorrer do envelhecimento, as sementes se deterioram progressivamente como resultado 
da peroxidação lipídica, lesão da membrana citoplasmática e mudanças na atividade de enzimas antioxi-
dantes (WANG, 2015), podendo causar danos oxidativo de biomoléculas e levar a morte celular. Porém, 
o sistema de defesa celular, principalmente enzimas oxidantes, podem proteger as sementes ligeiramen-
te envelhecidas de danos oxidativos (MARINI, 2012).

Resultado semelhante ao período 72 horas também foi eficiente para detectar diferenças de 
vigor para sementes de mulungu (GUEDES et al., 2009), jacarandá-da-bahia (GUEDES et al., 2011), 
pata-de-vaca (GUARESCHI et al., 2015). 

4. CONCLUSÃO
O envelhecimento acelerado reduz a viabilidade e o vigor das sementes. O teste pode ser con-

duzido na temperatura de 41 ˚C pelo período de 72 horas. 

A condutividade elétrica é eficiente para distinguir o vigor de sementes de M. itauba.  
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Esse e-book é resultado de 83 trabalhos científicos das quatro 
principais linhas de pesquisa do setor florestal: Geotecnologia 
e Ecologia Florestal, Manejo de Recursos Naturais, Produtos 
Florestais e Silvicultura. Todos os trabalhos foram submetidos 
e apresentados durante o III Simpósio de Ciências Florestais 
do Espírito Santo, que ocorreu entre os dias 21 e 24 de setem-
bro de 2021. Com a temática “Inovação tecnológica, o futu-
ro das florestas e os desafios do setor florestal”, esse trabalho 
visa expandir os conhecimentos acerca das novidades tecno-
lógicas que abrangem o setor florestal, promovendo a troca 
de conhecimento entre a pesquisadores, empresas, peque-
nos produtores e a comunidade, de forma geral. Cada capítu-
lo contido nesse e-book poderá servir como uma ferramenta 
que visa sanar os questionamentos acerca da temática de Ci-
ências Florestais, trazendo conteúdo atual sobre os mais di-
versos temas do setor. 
Convidamos você, caro leitor a entender um pouco mais so-
bre a ciência, tecnologia e inovação no setor florestal, através 
dessa obra. 
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