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Apresentação
Os 50 anos de uma instituição ensejam a reflexão sobre sua trajetória, cuja própria duração já
anuncia sua importância. O ano de 2018 tem, para o Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais,
este significado e relevância.
Como marco de comemoração desta importante data, diversas ações foram programadas
e realizadas pelo IPEF neste ano tão expressivo para a história da instituição. Dentre eles, a
realização do Simpósio IPEF 50 anos, que teve lugar nos dias 21 e 22 de agosto deste ano, na
cidade de Piracicaba, SP.
O Simpósio IPEF 50 anos se constituiu como o mais importante marco da comemoração
do Jubileu de Ouro do instituto, sendo um evento técnico de alto nível para o setor florestal e
contando com importantes participações de profissionais do Brasil e do exterior, tratando de
temas atuais e relevantes para o setor florestal.
O IPEF é também um marco na história de uma área do conhecimento, tendo relevância no
desenvolvimento do ensino superior e da pesquisa cien-tífica na área florestal brasileira. Desta
forma, foi natural que o Simpósio IPEF 50 anos considerasse também a pesquisa científica em
seu evento técnico e comemorativo.
Para tal objetivo, o Simpósio abriu uma chamada de trabalhos científicos com foco em
implantação, manejo, proteção, controle, produtos e benefícios das florestas plantadas, tendo
recebido contribuições de diferentes universidades e instituições de pesquisa nacional, que
após criteriosa revisão da comissão científica formada para o evento, foram apresentados em
forma pôsteres durante os dois dias do evento na cidade de Piracicaba, SP.
O resultado desta sessão está apresentado nessa publicação, em forma de resumos expandidos e pretende contribuir para o desenvolvimento e disseminação da pesquisa científica
florestal brasileira.
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Potencial de matocompetição de Conyza bonariensis
em plantação de Eucalyptus urograndis
Grasiele Dick¹ e Mauro Valdir Schumacher¹

1. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. Departamento de Ciências Florestais. Santa Maria, RS, Brasil.
E-mail: grasidick@hotmail.com

RESUMO
A matocompetição pode afetar o desenvolvimento inicial das árvores de eucalipto, portanto, o objetivo
deste estudo foi avaliar a biomassa produzida e os nutrientes estocados em plantas de Conyza bonariensis
em plantação de Eucalyptus urograndis, em Candiota, RS, Brasil. Até 378 dias após o plantio, em intervalos
de 28 dias, foram coletadas amostras da vegetação espontânea na área, das quais foi obtido o peso seco,
determinadas as concentrações e os estoques de nutrientes na biomassa de Conyza bonariensis. A espécie
produziu 1.371,66 kg ha-1 de biomassa, com maiores estoques de N, K e Ca e menores quantidades de
P, Mg e S. Apesar da senescência assim que há o florescimento, a espécie ainda ocupava o sub-bosque
mesmo após um ano do plantio do eucalipto. Em função da elevada biomassa produzida e nutrientes
acumulados, Conyza bonariensis é uma planta invasora, daninha, potencial à matocompetição em
plantação de Eucalyptus urograndis no bioma Pampa.
Palavras-chave: biomassa vegetal, acúmulo de nutrientes, ciclagem de nutrientes

INTRODUÇÃO
A silvicultura demanda de práticas importantes ao adequado desenvolvimento das árvores,
que vão desde o preparo do solo, fertilização, combate à formiga até o controle de plantas daninhas. Reduzir a competição entre o eucalipto e a vegetação espontânea, que invade as áreas
de plantio, é imprescindível pois a disponibilidade de água, nutrientes, luz e espaço necessário
ao crescimento das árvores pode ser severamente comprometida.
Manejar e controlar a incidência das plantas invasoras, com potencial danoso, é determinante no sucesso da implantação, crescimento, produtividade e manutenção dos povoamentos
florestais, pois a cultura do eucalipto manifesta alta sensibilidade à interferência, até que haja
sombreamento do solo (MACHADO et al., 2010). Além disso, o controle total da matocompetição promove maior crescimento em Eucalyptus urograndis (APARÍCIO et al., 2010), ao passo
que, as interferências podem reduzir a área foliar, facilitar o ataque de pragas e até causar a
morte da árvore (TOLEDO et al., 2000).
As plantas daninhas são, geralmente, heliófilas, de fácil propagação vegetativa, rápida dispersão, rústicas, resistentes e podem apresentar efeito alelopático (MACHADO et al., 2010).
No caso da Conyza bonariensis, planta anual, conhecida popularmente como buva, há intensa
disseminação e dispersão de sementes, com germinação uniforme, que propiciaram a sua colonização nos mais diversos locais do Brasil e em várias regiões do mundo (LORENZI, 2014).
A espécie é uma das invasoras mais significativas nas áreas de agricultura no Rio Grande do
Sul e, está cada vez mais resistente ao controle com uso de herbicida glifosato (Kaspary, 2014).
Em plantações com espécies florestais a dinâmica de cultivo é diferenciada e a elevada incidência
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de buva pode ser danosa nas fases iniciais após o plantio das árvores. O objetivo deste trabalho
foi avaliar o potencial de matocompetição de Conyza bonariensis em plantação de Eucalyptus
urograndis, por meio da avaliação dos nutrientes que esta planta acumulou na sua biomassa.
MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido em uma área no município de Candiota, bioma Pampa do
estado do Rio Grande do Sul, Brasil (coordenadas geográficas centrais de 31º 44’ 39,96” S e
53º 50’ 48” W). Na região a temperatura média anual é de 17,9 ºC, precipitação média anual
de 1.556 mm (ALVARES et al., 2014), o relevo é suave, de ocupação vegetacional campestre e
solo do tipo Vertissolo Ebânico Órtico chernossólico.
Após subsolagem na linha em área nova, colonizada por vegetação graminácea típica dos
campos sulinos, no mês de dezembro de 2007, foram plantadas mudas do híbrido Eucalyptus
grandis x Eucalyptus urophylla (Eucalyptus urograndis), no espaçamento 3 m x 2 m. Foram incorporadas, manual e mecanicamente, fertilizações de pré-plantio (220 kg ha-1 de N-P2O5-K2O
na proporção 06-30-06 + 100 kg ha-1 de SFS + 0,5% de Cu + 0,3% de B) e três adubações de
cobertura (90 dias = 133 kg ha-1 de NPK 20:00:10 + 80 g planta-1 de boro 0,3%; 180 e 375 dias
= 100 kg ha-1 de sulfato de amônio + 0,5% de boro), sem nenhuma adição de herbicida.
Para coleta das plantas invasoras, na área da plantação foi instalado experimento para
avaliação de matocompetição, composto por 33 parcelas de 22 m x 18 m cada, seguindo o
delineamento de blocos ao acaso. As coletas de biomassa da vegetação espontânea iniciaram
aos 28 dias após o plantio das mudas de eucalipto, perdurando até 378 dias pós-plantio, com
intervalo de 28 dias a cada nova amostragem. Em cada coleta, três parcelas eram sorteadas, com
posterior demarcação, usando gabarito de 1 m², nos quatro pontos laterais e um central de cada
parcela, de onde se removiam todas as plantas invasoras, totalizando 15 amostras por período.
Estas amostras foram encaminhadas ao laboratório para separação por espécies, determinação do peso seco, em balança de precisão 0,01 g, após secagem em estufa de circulação forçada
de ar, a 70 ºC, por 72 horas e, moídas em moinho tipo willey. Das amostras do tecido vegetal
de Conyza bonariensis foram determinadas as concentrações de nitrogênio (N), cálcio (Ca),
magnésio (Mg), potássio (K), fósforo (P) e enxofre (S) (TEDESCO et al., 1995). O estoque de
nutrientes, cada período, foi calculado por meio do produto entre a concentração de nutrientes
e os respectivos valores de biomassa produzida.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A biomassa total das plantas invasoras na plantação de Eucalyptus urograndis, quantificada
durante os 378 dias, foi de 54.885,03 kg ha-1 e a espécie Conyza bonariensis contribuiu com
6,3% deste montante. A produção mais intensa de biomassa da espécie ocorreu dos 84 até 252
dias após o plantio do eucalipto, consequentemente, houve maior estoque de todos os nutrientes, uma vez que, esta relação é diretamente proporcional. A redução brusca na produção
de biomassa, aos 168 dias após o plantio, pode ter ocorrido pela senescência condicionada
às temperaturas mais baixas do período do inverno. Maiores quantidades de N, K e Ca foram
estocadas na biomassa quando comparados aos acúmulos de P, Mg e S (Tabela 1).
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Tabela 1 – Produção de biomassa e estoque de nutrientes em plantas de Conyza bonariensis ocorrentes em plantação de Eucalyptus urograndis, Candiota, RS, Brasil.
Dias após
o plantio
28
56
84
112
140
168
210
252
294
336
378
Total

Biomassa

N

P

2,39
7,32
282,15
339,21
344,18
10,35
280,28
63,34
42,45
1.371,66

0,01
0,04
6,67
7,59
6,32
0,15
4,64
0,77
0,46
26,66

0,00
0,00
0,82
0,69
0,55
0,01
0,59
0,11
0,07
2,84

K
kg ha-1
0,02
0,02
7,28
13,25
5,58
0,14
3,41
1,11
0,46
31,25

Ca

Mg

S

0,00
0,04
5,17
4,60
5,81
0,16
3,35
0,99
0,74
20,85

0,00
0,01
0,57
0,73
0,79
0,01
0,81
0,13
0,11
3,17

0,00
0,01
0,18
0,39
0,50
0,01
0,13
0,11
0,04
1,36

Esta elevada produção de biomassa de plantas infestantes está relacionada à condição vegetacional da área antes do plantio das mudas de Eucalyptus urograndis, onde muitas das espécies
nativas e exóticas coletadas (Eragostis pilosa, Baccharis coridifolia, Paspalum sp., Senecio sp., Aspilia montevidensis, dentre outras), são de ocorrência frequente nos campos sulinos (GOULART,
2014). A contribuição de Conyza bonariensis, na infestação da área de plantio, ocorreu em função
do caráter cosmopolita da espécie, ou seja, é amplamente disseminada, inclusive no bioma
Pampa do Rio Grande do Sul (LORENZI, 2014). Além de refletir os efeitos de não se aplicar
herbicida na área, estes resultados também estão associados ao cultivo mínimo, com preparo
de solo somente na linha de plantio.
Em detrimento ao elevado acúmulo de N, K e Ca, que são elementos essenciais ao desenvolvimento do eucalipto, a planta Conyza bonariensis, além de invasora, possui caráter danoso nas
fases iniciais do cultivo. A problemática envolve o nitrogênio e potássio, especialmente, que
são minerais requeridos em grandes quantidades pelo eucalipto, ao mesmo tempo em que são
rapidamente perdidos por volatilização e lixiviação, respectivamente. Ressalta-se que, apesar
do menor acúmulo de fósforo em Conyza bonariensis, este nutriente é indispensável ao desenvolvimento inicial do eucalipto e, qualquer dreno é preocupante, uma vez que, este mineral
é de elevada complexação e lenta disponibilização na solução do solo (BARROS et al., 2014).
É de extrema relevância realizar o controle da Conyza bonariensis e da matocompetição em
plantações florestais, quando se visa a disponibilidade nutricional. No entanto, após a sua
senescência, esta vegetação também é importante fonte de matéria orgânica e nutrientes, além
de proporcionar cobertura física ao solo. A buva é uma planta anual, que morre após emitir a
florescência (LORENZI, 2014), ou seja, apesar da grande quantidade de biomassa produzida
e nutrientes estocados, estes retornarão ao solo, via ciclagem, após a decomposição deste material vegetal.
Além da fenologia e ciclo de vida, o tempo de ocupação do solo pelas plantas invasoras dependerá do espaçamento, que influencia diretamente o nível de fechamento do dossel. Neste
estudo, onde a área útil é de 6 m² árvore-1, infestações com Conyza bonariensis foram observadas
mesmo após um ano do plantio. Já em plantação de Eucalyptus urograndis, a presença de matocompetição ocorreu até 140 após o plantio das mudas, quando a área útil era de 9 m² árvore-1
(TOLEDO et al., 2000). Até que haja o sombreamento do solo, que condicionará a senescência
da vegetação heliófila, a necessidade de controle das plantas invasoras é iminente, pois a elevada
produção de biomassa acumulou expressivas quantidades de minerais, que podem limitar a
produtividade futura do Eucalyptus urograndis.
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CONCLUSÃO
A planta invasora Conyza bonariensis acumulou grandes quantidades de N, K e Ca na sua
biomassa, com incidência no sub-bosque mesmo após um ano do plantio, portanto, pode ser
considerada como espécie potencial de matocompetição em plantação de Eucalyptus urograndis
no bioma Pampa do Rio Grande do Sul.
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RESUMO
No Brasil, a adoção de sistemas silvipastoris, com espécies florestais nativas ainda requer incentivos e
divulgação das vantagens que proporcionam. Os componentes arbóreos utilizados nesse, dependendo
de sua área de copa, interferem diretamente na luminosidade do sub-bosque, ou seja, possuem grande
influência no sombreando desse sistema. Neste sentido, objetivou-se avaliar a evolução da área de copa
das espécies Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud (Louro-pardo) e Peltophorum dubium (Sprengel)
Taubert (Canafístula), com o avanço da idade em uma área de sistema silvipastoril, no Sudoeste do
Paraná. A implantação do experimento ocorreu em setembro de 2013 (Louro-pardo) e junho de 2014
(Canafístula) e os inventários florestais foram realizados a cada seis meses. No presente trabalho, são
reportados os resultados da avaliação da área de copa. Comparativamente, o Louro-pardo apresentou
uma área de copa maior que a Canafístula. Logo, esse fator é de grande relevância para produtores que
adotam o sistema silvipastoril, O Louro-pardo já produz sombra suficiente aos animais bovinos aos 2
anos de idade, já a Canafístula proporciona sombra adequada somente aos 4 anos.
Palavras-chave: espécies florestais nativas, sombreamento, ILPF.

INTRODUÇÃO
Um grande potencial de benefícios econômicos e ambientais encontram-se disponíveis
nos sistemas silvipastoris (SILVA, 2017), compondo um sistema de Integração entre Lavoura
- Pecuária - Floresta (ILPF), sendo uma estratégia de produção que integra diferentes sistemas
produtivos. Obrigatoriamente esse sistema deve conter elementos arbóreos, forrageiros e animais (EMBRAPA, 2017).
No Brasil, a adoção de Sistemas Silvipastoris, com espécies nativas ainda requer incentivos e
divulgação das vantagens que este sistema propõem, bem como estudos em relação a adaptação
destas espécies. Atualmente, os sistemas ILPF buscam, em sua maioria, implantar espécies exóticas de rápido crescimento e fácil adequação, como o Eucaliptus sp. e Grevillea robusta (MELOTTO
et al., 2009; NEPOMUCENO; SILVA, 2009). Porém, pesquisas já vêm sendo realizadas com
indivíduos nativos, como Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. (Louro-pardo) e Peltophorum
dubium (Sprengel) Taubert (Canafístula).
Esse componente arbóreo utilizado no silvipastoril, dependendo de sua área de copa,
interfere diretamente na luminosidade do sub-bosque, ou seja, possui grande influência na
determinação de sombreando do sistema (FRANKE; FURTADO, 2001). Levando em consideração a área sombreada, vários fatores podem ser privilegiados positivamente, como alteração
no microclima, o que influencia na disponibilidade de nutrientes, conforto térmico animal,
qualidade da forragem, redução na velocidade dos ventos e diminuição do impacto da chuva
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na superfície do solo. Entretanto, níveis de sombreamento superiores a 50% tendem a diminuir a produtividade das forrageiras, com reflexos negativos sobre a produção animal por área
(ALMEIDA et al., 2014).
Neste sentido, avaliou-se a evolução da área de copa das espécies Cordia trichotoma (Vell.)
Arrab. ex Steud. (Louro-pardo) e Peltophorum dubium (Sprengel) Taubert (Canafístula), com o
avanço da idade em uma área de sistema silvipastoril localizado no Sudoeste do Paraná.
Material e métodos
O experimento foi realizado na Estação Experimental da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, Campus Dois Vizinhos. O local é caracterizado por clima úmido temperado, com
chuvas distribuídas de maneira igualitária em todos os períodos do ano. A temperatura média
anual é de 19°C com mínima média de 10°C e máxima média de 29°C. A média anual de
chuvas é distribuída ao longo do ano inteiro, com máxima precipitação durante 31 dias ao
redor do mês de outubro, com acumulação média de 200 mm (ALVARES et al., 2013). O solo
da área classifica-se como Latossolo Vermelho Distroférrico típico (EMBRAPA, 2016).
Em setembro de 2013 ocorreu a implantação da área experimental com Louro-pardo, e, em
junho de 2014, da Canafístula, com mudas cedidas, respectivamente, pelo Instituto Ambiental
do Paraná (IAP) e pelo Horto da Usina Hidroelétrica Salto Caxias-Copel. Ambas as espécies
com mudas de origem seminal, coletadas em árvores matrizes selecionadas em fragmentos
florestais de maior significância na região.
A área experimental possui tamanho de 48 m x 45 m para cada espécie florestal, totalizando
4320 m2. A implantação do experimento foi definida em quatro linhas duplas ou renques por
espécie, as quais constituíram as repetições, num intervalo de 10 m entre elas e espaçamento
de 2 m x 1,5 m na linha e entrelinha de cada renque, com pastagem de Panicum maximum cv
Aruana. Após o preparo do solo na linha, com escarificação até 30 cm, foram abertas as covas,
adicionados 250 mL de solução de hidrogel e feito plantio manual. A adubação foi realizada
logo após, em coveta lateral, conforme recomendação da análise de solo para eucalipto, em
função da ausência de recomendação oficial para as espécies em questão, com, em g/planta, 33
de N, 22 de P2O5 e 09 de K2O, na forma de adubo granulado de liberação imediata, formulada,
em mistura, de forma específica ao estudo.
Entre os anos de 2014 a 2018 foram realizados inventários e análises de informações mais
precisas sobre o crescimento das plantas. No presente trabalho, dentre os requisitos avaliados,
são reportados os resultados da avaliação da área de copa. Desta maneira, a avaliação se caracteriza por dois parâmetros de definição, que são o diâmetro de copa 1, obtido no sentido da
linha de plantio, e o diâmetro de copa 2, obtido no sentido da entrelinha. Após isso, com base
na média dos dois diâmetros, foi calculada a área de copa de cada planta, a qual foi comparada
estatisticamente entre as espécies através da média e do erro padrão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando-se a Figura 1-A, percebe-se que o Louro-pardo teve um crescimento uniforme
ao longo das avaliações semestrais, exceto na avaliação de novembro/2016, onde a espécie
apresentou uma queda significativa no valor de sua área de copa. Esse fator pode ter ocorrido
devido ao histórico meteorológico de 2016, onde a região de Dois Vizinhos apresentou grande
incidência de geadas entre os meses de junho a outubro (GEBIOMET, 2016), causando uma
queda intensiva de folhas e o retardamento na época de brotação de novas folhas dos indivíduos arbóreos.
Já a Canafístula (Figura 1-B) apresentou decréscimos durante o seu crescimento, em outubro
de 2014 e novembro de 2016. Salienta-se que em novembro de 2016 o mesmo fator que afetou
a espécie de Louro-pardo (frio mais intenso), pode ter interferido também no desenvolvimento
dessa espécie. Todavia, em outubro 2014, essa outra queda na área de copa, se deu pelo fato de
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sua implantação ter sido realizada neste mesmo ano, no qual evidenciou-se uma maior taxa
de mortalidade das mudas, decorrente de pouca precipitação (GEBIOMET, 2014) e também
ataque de formigas cortadeiras.
Comparando as duas espécies, o Louro-pardo apresentou uma área de copa superior à Canafístula. Esse fator é de grande relevância para produtores que adotam um sistema silvipastoril,
pois animais de produção expostos diretamente aos efeitos radioativos solares, sofrem mais
com o estresse térmico, do que animais protegidos em locais sombreados (RODRIGUES et
al., 2010). O provimento de sombra natural, em uma pastagem, é a forma mais econômica de
proporcionar conforto e bem-estar térmico animal, sem prejudicar a qualidade e quantidade
de forragem disponível, em sistemas corretamente planejados.
Segundo Silva (2017), os dados de literatura são escassos sobre a melhor metragem de área
de sombra para animais integrados ao sistema, com valores que podem variar entre 1,8 m² até
10,0 m² para bovinos, o que pode variar com o porte do animal.
Logo, sugere-se que a sombra seja suficiente para atender as necessidades dos animais empregados ao local, em qualquer horário do dia. Deve-se considerar que pode haver disputa entre
esses animais por área sombreada, podendo causar prejuízo aos animais mais velhos, fracos
e submissos. Dessa forma as sombras com 5,6 m2 a 9,6 m2, por exemplo, garantem uma área
suficiente para cada animal (SILVA, 2017).
Portanto, a espécie Cordia trichotoma, quando comparada a literatura, se enquadra ao silvipastoril após 2 anos de seu plantio. Já o Peltophorum dubium proporciona bons resultados
somente aos 4 anos de idade.

Figura 1. Área de copa entre os anos de 2014 e 2018 para Louro-pardo (A) e Canafístula (B).
(Obs.: as barras verticais das colunas representam o erro padrão da média, ao nível de 5% de erro).

CONCLUSÃO
As áreas de copa de ambas as espécies evoluíram de forma satisfatória, ao longo do tempo.
O Louro-pardo apresentou melhor resultado comparativo neste fator, podendo ser utilizada
no sistema silvipastoril a partir de seu segundo ano de implantação.
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RESUMO
O presente trabalho teve como principal objetivo realizar uma diagnose nutricional pelo Sistema
Integrado de Diagnose e Recomendação – DRIS em um povoamento de Pinus taeda L., aos 19 meses de
idade, plantado em Cambissolo na região dos Campos de Cima da Serra, RS. Foram usados 64 doses de
adubação, pela técnica do confundimento, para três fatores, com quatro níveis, distribuídos em quatro
blocos, com doses de N (Uréia), P2O5 (Superfosfato triplo) e K2O (Cloreto de potássio). Foram coletadas
três amostras compostas de acículas em cada um dos tratamentos, determinando-se os teores médios de
N, P, K, Ca e Mg. Para o cálculo das funções DRIS, foi usada a fórmula f = (R - r) / s, em que: f = valor
da função para a relação (X/Y) entre os teores de dois nutrientes; R = valor da relação dual (X/Y); r =
valor médio das relações duais (X/Y); s = desvio-padrão das relações duais (X/Y). A avaliação nutricional
pelo DRIS indicou o N e o Ca como os nutrientes mais limitantes ao crescimento das plantas de Pinus
taeda, aos 19 meses de idade, com a seguinte ordem de limitação: N = Ca > Mg > K > P.
Palavras-chaves: diagnose foliar, nutrição florestal, adubação

INTRODUÇÃO
Os plantios com o gênero Pinus tem grande importância atualmente para a indústria madeireira na região sul do país. Conforme dados da AGEFLOR (2016), o RS possuía em 2016, 17%
da área plantada com esta espécie em relação aos demais estados, o que representa 264,6 mil
ha de plantio no estado. A maioria destes plantios ainda são feitos sem nenhuma adubação ou
qualquer manejo nutricional, o que pode gerar problemas de produtividade no futuro. Desta
maneira, a análise de solo aliado a análise de tecido vegetal é uma ferramenta útil para o manejo da nutrição vegetal, e dentre os métodos de interpretação dos seus resultados, destaca-se
o DRIS (Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação).
O sistema DRIS baseia-se no cálculo de índices para cada nutriente, considerando a sua relação com os demais e comparando cada relação com as relações médias de uma população de
referência. O DRIS tem sido utilizado como alternativa para a avaliação nutricional das plantas,
com várias espécies florestais já estudadas, como o Pinus radiata, Pinus patula, Populus deltoides e
o Eucalyptus saligna. (SCHUTZ; VILLIERS, 1988). No Brasil, o DRIS já vem sendo utilizado em
várias empresas florestais que cultivam Eucalyptus spp, como o Eucalyptus urograndis (WADT et
al., 1998) e o Eucalyptus grandis (SILVA et al., 2005), mas com raros estudos com espécies de
Pinus no país.
Assim o presente trabalho teve como objetivo realizar diagnose nutricional pelo DRIS em
um povoamento de Pinus taeda L., aos 19 meses de idade.
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MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado próximo ao município de Cambará do Sul (39 km), na região
fisiográfica dos Campos de Cima da Serra, com coordenadas UTM centrais 565125 E e 6777386
N, e altitude média de 890 m, pertencente à empresa Reflorestadores Unidos S.A. O solo da
região é predominantemente CAMBISSOLO HÚMICO alumínico típico, com clima predominante Cfb1 temperado úmido, segundo classificação de Köppen (MORENO, 1961).
Para a formação dos tratamentos com adubação, foram usados quatro doses de N de 0, 50,
100 e 150 kg ha-1, correspondendo à 0, 108,7, 217,4 e 326,1 kg ha-1 de Uréia, quatro doses de
P2O5 de 0, 60, 120 e 180 kg ha-1, correspondendo à 0, 162,2, 324,3 e 486,5 kg ha-1 de Superfosfato Triplo, e, quatro doses de K2O 0, 40, 80 e 120 kg ha-1, correspondendo à 0, 66,7, 133,3 e
200,0 kg ha-1 de Cloreto de Potássio, totalizando 64 tratamentos (combinações), divididos em
quatro blocos usando o critério do confundimento de três graus de liberdade da interação tripla.
O plantio das mudas de Pinus taeda e a aplicação das doses de NPK foram realizadas em
agosto de 1999, com espaçamento de 3 x 2 m, e subsolagem a 35 cm de profundidade. Aos 19
meses de idade, foram feitas as avaliações dendrométricas e a coleta de três amostras compostas
de acículas em cada um dos tratamentos. As amostras de acículas, foram coletadas no meio
da copa, nos quatro quadrantes da planta, homogeneizadas e caracterizadas quimicamente
quanto aos teores de N, P, K, Ca e Mg. Para a diagnose nutricional pelo Sistema Integrado
de Diagnose e Recomendação (DRIS), foram utilizados os teores médios de N, P, K, Ca e Mg
das acículas. A variável utilizada para representar a produtividade da população foi o volume
cilíndrico. Para o cálculo das funções DRIS, foi usada a fórmula proposta por Jones (1981): f
= (R - r) / s, em que: f = valor da função para a relação (X/Y) entre os teores de dois nutrientes
quaisquer da análise de uma amostra de tecido da planta; R = valor da relação dual (X/Y) da
amostra sob diagnose; r = valor médio das relações duais (X/Y) da população de referência; s
= desvio-padrão das relações duais (X/Y) da população de referência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise pelo DRIS, para cada nutriente, índices com valores negativos indicam deficiência
e, positivos, excesso, enquanto valores próximos de zero correspondem a uma nutrição equilibrada. Esses índices permitem classificar os elementos em ordem de importância de limitação
pela planta ou solo. Assim, a ordem de limitação foi definida de forma que, quanto mais negativo
for o índice DRIS, mais limitante é o nutriente ao crescimento. Observa-se na Tabela 1, que o N
ocorreu como mais limitante em 29,4% dos tratamentos, juntamente com o Ca com 29,4%,
em relação aos demais nutrientes. O Mg foi o segundo nutriente mais limitante (19,6% dos
tratamentos), sendo o K o terceiro com 13,7%. O P foi o menos limitante em relação aos demais
nutrientes com 7,8% dos tratamentos. No geral, a ordem de limitação dos nutrientes para a
maioria das doses de adubação obtida pelo DRIS, foi de N = Ca > Mg > K > P, indicando o N
e o Ca como mais limitantes.
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Tabela 1. Relações entre os tratamentos (Doses em kg ha-1) e os índices DRIS, com a ordem de
limitação dos nutrientes N, P, K, Ca e Mg nas acículas de P. taeda.
N P2O5
0
0
0
60
0
120
0
180
50
0
50
60
50 120
50 180
100
0
100 60
100 120
100 180
150
0
150 60
150 120
150 180
0
0
0
60
0
120
0
180
50
0
50
60
50 120
100
0
100 60
100 120
100 180
150
0
150 60
150 120
150 180
0
0
0
60
0
180
50
0
100
0
100 120
150
0
150 120
150 180
0
120
0
180
50
0
50 180
100
0
100 60
100 180
150
0
150 60
150 120
150 180

K 2O
0
120
80
40
120
80
40
0
80
40
0
120
40
0
120
80
40
0
120
80
0
120
80
120
80
40
0
80
40
0
120
80
40
120
40
0
80
120
40
0
40
0
80
120
40
0
80
0
120
80
40

IN
-1,1980
-1,6770
-2,7310
-0,7500
-0,9271
-2,6007
-0,7483
-2,0094
0,3141
-0,6112
-3,2485
-2,1457
0,3307
-1,6892
-1,3344
-1,7015
-1,0255
-0,4336
-0,5412
-0,7248
0,1048
-0,4637
-0,8878
-1,8441
-2,0611
-0,6520
-1,0008
0,5630
-0,5250
-0,1742
-0,5916
0,8371
0,5224
0,0921
-0,2605
1,3538
0,5239
0,7578
0,2037
-0,2519
-0,5184
-0,9141
1,2393
-1,1609
2,0120
1,7415
-0,1274
1,8312
0,2145
-1,7614
0,0964

IP
0,3704
0,5936
1,0704
1,6038
-0,1053
0,8643
1,2097
2,0823
0,2261
1,2741
1,9471
1,5510
0,6861
1,6816
1,4393
1,7508
0,1055
0,9918
1,3138
1,4719
0,6128
0,9634
0,5869
-0,1650
0,3951
1,1551
1,7896
-0,1917
-0,5487
0,3765
0,4905
-0,1202
0,8643
0,6105
-0,7943
-0,9336
0,6498
-1,6036
0,0849
1,3432
0,7163
1,1032
1,2473
0,8612
-1,5645
-0,3431
-0,0060
-0,9996
-0,6955
0,9812
2,4138

IK
0,0847
0,0547
0,4823
-0,6421
0,6756
0,3623
-0,9495
-1,5908
0,3670
-0,3569
-1,4395
-0,5880
1,4930
-1,0064
0,7173
0,6324
0,2554
-1,6407
0,1700
-0,1012
-1,8322
0,2847
0,2189
0,4715
0,5552
0,6810
-0,2739
1,0771
-0,0240
-0,3163
0,8318
0,5871
0,4993
1,1506
1,9956
-0,2251
-1,0113
0,3888
-1,2550
-2,8267
-0,0057
-1,4345
0,3799
0,2298
0,1725
-0,8143
0,8837
-0,7993
0,9351
0,8281
-0,2539

ICa
0,5774
1,9026
1,4729
1,4110
1,2008
0,8983
1,1525
0,8306
-0,1736
0,3318
1,3793
1,1627
-3,2925
-1,2202
-1,9533
-1,6403
-1,1941
-1,5369
-1,5764
-1,5179
-2,1207
-1,4850
-0,3855
0,9933
1,1262
0,0511
-1,0637
-0,7921
1,7889
0,0170
-0,0947
-0,0946
-1,2865
-0,9975
-0,0986
-0,5101
-0,0822
0,2805
0,8256
0,6857
-1,2156
-0,4939
-3,3493
0,3189
-1,4017
-1,5639
-0,5729
-2,0008
-0,0310
1,2060
-0,2297

IMg
0,1656
-0,8740
-0,2945
-1,6227
-0,8441
0,4758
-0,6644
0,6874
-0,7335
-0,6378
1,3616
0,0199
0,7827
2,2342
1,1312
0,9586
1,8587
2,6194
0,6338
0,8721
3,2353
0,7006
0,4676
0,5444
-0,0154
-1,2352
0,5489
-0,6563
-0,6912
0,0969
-0,6360
-1,2094
-0,5995
-0,8556
-0,8422
0,3150
-0,0801
0,1765
0,1409
1,0497
1,0234
1,7393
0,4828
-0,2490
0,7817
0,9797
-0,1774
1,9685
-0,4232
-1,2539
-2,0266

IEN
2,40
5,10
6,05
6,03
3,74
5,20
4,72
7,20
1,81
3,21
9,38
5,47
6,59
7,83
6,58
6,68
4,44
7,22
4,24
4,69
7,91
3,90
2,55
4,02
4,15
3,77
4,68
3,28
3,58
0,98
2,64
2,85
3,77
3,71
3,99
3,34
2,35
3,21
2,51
6,16
3,48
5,68
6,70
2,82
5,93
5,44
1,77
7,60
2,30
6,03
5,02

Limitação
N>K>Mg>P>Ca
N>Mg>K>P>Ca
N>Mg>K>P>Ca
Mg>N>K>Ca>P
N>Mg>P>K>Ca
N>K>Mg>P>Ca
K>N>Mg>Ca>P
N>K>Mg>Ca>P
Mg>Ca>P>N>K
Mg>N>K>Ca>P
N>K>Ca>Mg>P
N>K>Mg>Ca>P
Ca>N>P>Mg>K
N>Ca>K>P>Mg
Ca>N>K>Mg>P
N>Ca>K>Mg>P
Ca>N>P>K>Mg
K>Ca>N>P>Mg
Ca>N>Mg>K>P
Ca>N>K>Mg>P
Ca>K>N>P>Mg
Ca>N>K>Mg>P
N>Ca>K>Mg>P
N>P>K>Mg>Ca
N>Mg>P>K>Ca
Mg>N>Ca>K>P
Ca>N>K>Mg>P
Ca>Mg>P>N>k
Mg>P>N>K>Ca
K>N>Ca>Mg>P
Mg>N>Ca>P>K
Mg>P>Ca>K>N
Ca>Mg>K>N>P
Mg>Ca>N>P>K
Mg>P>N>Ca>K
P>Ca>K>Mg>N
K>Ca>Mg>N>P
P>Mg>Ca>K>N
K>P>Mg>N>Ca
K>N>Ca>Mg>P
Ca>N>K>P>Mg
K>N>Ca>P>Mg
Ca>K>Mg>N>P
N>Mg>K>Ca>P
P>Ca>K>Mg>N
Ca>K>P>Mg>N
Ca>Mg>N>P>K
Ca>P>K>N>Mg
P>Mg>Ca>N>K
N>Mg>K>P>Ca
Mg>K>Ca>N>P
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Resultados semelhantes foram obtidos por Moro (2017) em povoamentos de Pinus taeda
com diferentes idades (cinco, nove e treze anos) em Cambissolos em Otacílio Costa/SC, onde
o N foi o nutriente mais limitante pelo DRIS em todas as idades. Motta et al (2014) relatam
que os Pinus não tem apresentado sintomas de carência de N desde que ocorra a manutenção
das acículas que caem formando a serapilheira na superfície do solo. Uma hipótese para o N
ter ocorrido como o nutriente mais limitante no presente trabalho, pode ser atribuído ao crescimento lento do Pinus taeda principalmente nesta fase inicial, que não conseguiu absorver o
N adicionado pela adubação, ocasionando perdas por volatilização e lixiviação no solo, apesar
dos níveis elevados de matéria orgânica neste tipo de solo (média de 3,4% de M.O.). Maeda
et al. (2014) em um povoamento de Pinus taeda com de 27 meses de idade em Rio Negrinho,
SC, indicaram que a carência de cálcio pode ser a principal limitação para o crescimento da
espécie, pela diagnose com o DRIS.
CONCLUSÃO
A avaliação nutricional pelo DRIS indicou o N e o Ca como os nutrientes mais limitante
ao crescimento das plantas de Pinus taeda, aos 19 meses de idade, com a seguinte ordem de
limitação: N = Ca > Mg > K > P.
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RESUMO
A escolha do espaçamento de plantio deve ser feita de forma a maximizar a produção e otimizar o uso
da área. No Nordeste há uma carência de estudos nessa temática, sendo assim, o desenvolvimento de
conhecimento que possa orientar produtores rurais torna-se de fundamental importância regional.
Portanto, objetivou-se avaliar a influência do espaçamento na produtividade de um híbrido de Eucalyptus
urophylla x E. grandis. O plantio foi realizado na região litorânea do Rio Grandedo Norte, e faz parte de
uma malha de experimentos do programa TECHS. O delineamento adotado foi sistemático com fator
quantitativo continuo. Sendo avaliados 12 espaçamentos na linha. A adubação foi feita de forma a
suprir todas as necessidades nutricionais das plantas. Para a avaliação realizou-se cubagem rigorosa de
25 em 25 cm. A partir disto foi testada a acurácia de quatro modelos. As árvores com área útil menor
produziram em média 0,027m³ volume, em contrapartida, em área útil maior 0,20m³. A análise dos
resultados permitiu as seguintes conclusões: os indivíduos param de responder positivamente com o
aumento da área útil a partir de 10 m². O melhor ajuste foi obtido com o modelo Weibull.
Palavras-chaves: nordeste, produtividade, modelagem.

INTRODUÇÃO
O consumo de lenha na região nordeste pelo setor industrial e comercial gira em torno de
25,1 milhões de estéreos por ano. No setor residencial 9,4 milhões, totalizando 34,5 milhões
de estéreos consumidos. Porém, apenas 6% da madeira vêm do manejo florestal sustentável,
outra parte é proveniente de plantios florestais e 80% é resultado de desmatamento (RIEGELHAUPT et al., 2010). Os distúrbios provocados pela retirada desenfreada das árvores, ao longo
dos anos, vêm desencadeando grandes problemas ambientais, como, a desertificação, perda da
biodiversidade e diminuição de funções ecossistêmicas (RIBEIRO et al., 2015). Diante desse
cenário, de grande demanda por madeira na região, concomitantemente aumento de problemas
ambientais, faz-se necessário soluções plausíveis, eficientes e economicamente viáveis. Por isso,
o desenvolvimento de técnicas que permitam aprimorar o conhecimento e o desenvolvimento
da silvicultura nessa região é uma estratégia sustentável.
Dentre todas as espécies florestais o gênero Eucalyptus pode ser considerado, um dos mais
adaptados as adversidades edafoclimáticas. A silvicultura deste gênero já está amplamente
difundida em estados como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Bahia. Atualmente apresenta produtividade média é de cerca de 36 m³ há-1 ano-1, com ciclos curtos de 6 a
7 anos (IBÁ, 2017). Esse resultado só é possível devido ao desenvolvimento e aprimoramento
de técnicas como cultivo mínimo, melhoramento genético e de a adubação (GONÇALVES et

22 ■ Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP)

al., 2013). Apesar de grandes avanços, ainda existem fronteiras silviculturais que devem ser
exploradas, como é o caso de alguns locais do Nordeste. Pouco se sabe sobre as adaptações da
espécie nessas regiões, suas estratégias fisiológicas para superação de estresse, principalmente o
hídrico. Silva et al. (2016) avaliando uso e eficiência de água e nutriente em eucalipto encontraram que há uma redução na produtividade de 16 m³ ha-1 ano-1 apenas ao comparar locais,
com diferentes níveis pluviométricos.
Dentre as várias técnicas que existem para reduzir o impacto do déficit hídrico a escolha de
espaçamentos condizentes é uma delas. Sabe-se que em regiões com solos de baixa fertilidade
e clima seco suportam menos indivíduos por área (SILVEIRA, et al, 2014). Adicionalmente, a
densidade de plantio exerce grande influência na qualidade da madeira.
Portanto, diante do exposto o trabalho objetivou avaliar a influência do espaçamento na
produtividade de um híbrido de E. urophylla x E. grandis, aos 36 meses de idade, na região litorânea do Rio Grande do Norte.
MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da área experimental
O trabalho foi conduzido na Área de Experimentação Florestal da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UAECIA), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), Campus Macaíba – RN. Sendo predominante Latossolo Amarelo, com textura arenosa
e topografia plana. O clima, segundo classificação de Köppen, é As e BSw, com precipitação
variando entre 800 a 1200 mm por ano, caracterizado como sub-húmido.
Delineamento experimental
A parcela experimental consistiu de sete linhas (repetições) com 27 árvores (híbrido Eucalyptus urophylla x E. grandis -AEC 144), totalizando 189 árvores. Para parcela útil considerou-se
36 plantas, deixando apenas as três linhas centrais, descartando-se duas linhas de cada lateral
(bordadura). Além disso, foi excluído de forma alternada as entre linha. Portanto cada tratamento consiste no aumento continuo da área útil começando com 0,8; 2,1; 3,9; 5,7; 7,5; 9,3;
11,1; 12,9; 14,7; 16,5; 18,3; 20,1 m² por planta. Por fim, o experimento é constituído de 3
repetições, com 12 tratamentos.
A cubagem foi realizada medindo-se a altura total e a circunferência a altura do peito (CAP).
O CAP foi medido ao longo do fuste de 25 em 25 cm, com auxílio de fita métrica, até a altura
comercial de 3 cm de diâmetro. A partir destas variáveis ajustaram-se diferentes modelos não
lineares (Tabela 1).
Tabela 1: Modelos em resposta ao espaçamento, testando variáveis: DAP, Altura, Volume
com casca e Volume sem casca.
Autor

Modelo

Equação

Von Bertalanffy

(1)

Brody

(2)

Weibull

(3)

Logística

(4)

Em que: y = DAP, Altura, volume com e sem casca; x = área vital; parâmetros da equação.

A variável volume foi ajustada em função dos espaçamentos. Os valores de R², o erro padrão
dos resíduos absoluto Sxy e o relativo Sxy % foram os principais parâmetros para avaliar a
acurácia dos modelos. Os modelos foram ajustados com auxílio do software R studio (R Core
Team, 2018) utilizando o pacote “nls” para ajuste de modelos não lineares.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Existe uma grande diferença entre os volumes encontrados nos tratamentos extremos T1 e
T12, com 0,027 e 0,032m³ de madeira respectivamente (Figura 1). Mesmo com essa grande
diferença em volume no tratamento T12 há um grande desperdício de área. Esse delineamento
só é justificado em sistemas agrosilvopastoris que poderiam aproveitar o excedente de recursos
naturais. Segundo Torres et al., (2016) o espaçamento que melhor respondeu ao sistema agroflorestal foi 9 x 1 m, possibilitando maior produtividade de biomassa e ainda disponibilizando recursos para as outras culturas. Portanto, visando uso eficiente da área disponível, junto
com a produção de madeira, espaçamentos intermediários seriam os mais recomendados, T4
(5,70 m² área útil), T5 (7,50 m² área útil) e T6 (7,5 m² área útil). Silva (2005) infere que o
crescimento volumétrico gradativo do indivíduo em função do espaçamento, significa que as
árvores ainda não absorveram o máximo de recursos disponibilizado por aquele site. Porém,
nesse trabalho o crescimento foi limitado por outros fatores que não a área útil. Limitações
fisiológicas podem ser as responsáveis, exemplo disso, seria a saturação da copa, que consiste
em atingiram o máximo de absorção de luz, e assim parando de responder positivamente ao
aumento de radiação (TAIZ; ZEIGER, 2017).

Figura 1. Distribuição do volume de híbrido de Eucalyptus urophylla x E. grandis, aos 36 meses de
idade em função dos espaçamentos, na região litorânea do Rio Grande do Norte.

O melhor ajuste de modelo se deu com a função Weibull, com igual 88,55; erro padrão de
0,025 e erro relativo de 17,85%. Além disso, a curva gerada pelo modelo juntamente com a
dispersão dos resíduos confirma a melhor escolha (Figura 2).
Tabela 2. Coeficientes da regressão e valores de R², erro padrão relativo e percentual das quatro
equações ajustadas para volume em função do espaçamento de híbrido de Eucalyptus urophylla x
E. grandis, aos 36 meses de idade em função dos espaçamentos, na região litorânea do Rio Grande
do Norte.
Modelo
Von Bertalanffy
Brody
Weibull
Logística

Equação
4
2
3
1

β1
0,1973
0,1973
0,1853
0,1823

Coeficientes
β2
0,19339
0,1184
0,0718
4,2807

β3
0,6124
0,1933
1,5819
1,6676

R² ajust

Sxy

Sxy %

84,54
84,54
88,55
82,73

0,0261
0,0261
0,0250
0,0253

18,59
18,59
17,85
18,02
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Figura 2. Curva de ajuste e distribuição dos resíduos da função Weibull para volume.

CONCLUSÃO
A maior produção em volume ocorreu nos espaçamentos com área útil entre 7 e 9 m², levando em consideração aproveitamento da área e a produção vegetal. Os modelos de prognose
ajustaram de forma satisfatória aos dados do trabalho.
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RESUMO
Gonipterus platensis (Coleoptera: Curculionidae) é uma das mais antigas pragas exóticas de Eucalyptus e
ainda hoje apresenta surtos em certas regiões do país. O parasitoide de ovos Anaphes nitens (Hymenoptera:
Mymaridae) é o principal agente de controle biológico utilizado para a praga. Embora G. platensis esteja
disseminado em vários Estados brasileiros, os surtos ocorrem com maior frequência em São Paulo
e Paraná. O objetivo deste trabalho foi comparar o parasitismo em escatotecas G. platensis por duas
populações diferentes de A. nitens: uma proveniente do Estado de São Paulo (T1), onde são observados
surtos do inseto-praga, e outra do Espírito Santo (T2), onde o controle biológico é eficiente. Para isso, 5
escatotecas com até 24 horas de idade foram oferecidas para cada casal do parasitoide. Foram calculados
o parasitismo efetivo, número de parasitoides retidos, parasitismo total e razão sexual da progênie.
Nenhum dos parâmetros mostrou diferença significativa entre as populações e o parasitismo total foi
de 99,02% em T1 e 98,38% em T2. Este trabalho mostrou que A. nitens é altamente efetivo no controle
de G. platensis em laboratório e que as diferenças de parasitismo encontradas em campo não ocorrem
devido às populações distintas do parasitoide.
Palavras-chave: controle biológico, parasitoide de ovos, Eucalyptus

INTRODUÇÃO
A maioria dos relatos de insetos-praga exóticos em culturas florestais ocorre para os gêneros
Eucalyptus e Pinus, em parte por serem estes os responsáveis pelas maiores áreas de florestas
plantadas (HURLEY et al., 2017). No Brasil, dos 7,84 milhões de ha de plantios florestais, 5,7
milhões (72,7%) são destinados a Eucalyptus e 1,6 milhão (20,4%) ao Pinus (IBÁ, 2017).
Desde 1873 até 1986, a taxa aproximada de aparecimento de novos insetos-praga exóticos
que se alimentam de eucalipto no mundo era de 1 espécie a cada 6,3 anos, contudo, de 1986
até 2014, esse valor cresceu para 1 nova espécie a cada 1,4 ano, (HURLEY et al., 2016). Tal
aumento deve-se às grandes extensões dos plantios de eucalipto e o aumento no comércio
internacional via marítima, aérea ou terrestre (MEURISSE et al., 2018).
Dentre as diversas pragas exóticas, o gorgulho-do-eucalipto, Gonipterus spp. (Coleoptera:
Curculionidae) é considerado o principal besouro desfolhador para Eucalyptus spp. no mundo
(WILCKEN; OLIVEIRA, 2015). Apesar de sua primeira detecção fora da Austrália ter ocorrido
em 1890 na Nova Zelândia, esforços para conter seu avanço ainda são realizados atualmente
(JEGER et al., 2018).
No Brasil são relatadas duas espécies do gênero Gonipterus: G. pulverulentus e G. platensis,
sendo a última responsável pela maior área de ocorrência e maiores impactos econômicos
(SOUZA et al., 2016).
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Árvores atacadas podem apresentar desfolha completa do terço superior da planta, levando à
morte do ponteiro, perda de dominância apical, crescimento de brotações laterais e acentuada
perda de produtividade (Tooke, 1955). Em plantios localizados no sul do Estado de São Paulo
foi estimado que o ataque de G. platensis durante 2 anos, em plantios com 2 anos de idade
causou a redução de até 42,8% no Incremento Médio Anual (IMA) em híbrido de E. grandis x
E. dunnii (Souza et al., 2016).
A principal estratégia de controle para Gonipterus no mundo é a utilização do parasitoide de
ovos Anaphes nitens (Hymenoptera: Mymaridae). No entanto, o parasitoide apresenta variação
na capacidade de parasitismo conforme o país em que foi introduzido ou em regiões diferentes
dentro de um mesmo país (MAPONDERA et al., 2012).
Apesar disso, o controle biológico parcialmente bem-sucedido com A. nitens reduz perdas
econômicas em 2 a 3 vezes quando comparado com a adoção de outras estratégias de manejo,
como substituição de material genético, uso de inseticidas ou importação de madeira (VALENTE
et al., 2018).
G. platensis ocorre no Brasil nos Estados da região Sul, São Paulo e Espírito Santo. Entretanto,
apresenta surtos populacionais desde 2012 apenas nos Estados de São Paulo e Paraná, locais em
que o parasitismo por A. nitens é baixo. Para os demais estados a praga convive em equilíbrio
com o inimigo natural (SOUZA et al., 2016).
O objetivo deste trabalho é verificar se as disparidades encontradas em campo no controle
de G. platensis por A. nitens são causadas por diferenças nas populações do parasitoide. Para isso
foi comparado o parasitismo por duas populações diferentes de A. nitens: uma proveniente de
local onde ocorrem surtos populacionais da praga, e outra de onde o parasitoide se mantém
em equilíbrio populacional com o hospedeiro.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram comparados o parasitismo e a razão sexual da progênie de duas populações diferentes
de A. nitens, sendo cada uma considerada um tratamento: a primeira foi obtida em Itararé, SP
(T1), região com surtos de G. platensis desde 2012 e a segunda é proveniente do município de
Aracruz, ES (T2) e foi escolhida por se tratar de um local onde a população da praga está sob
controle.
Ambas as populações foram multiplicadas no Laboratório de Controle Biológico de Pragas
Florestais da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA/UNESP). A população São Paulo foi
avaliada na 1ª geração de laboratório, enquanto a originária do Espírito Santo estava na 6ª
geração.
Para o experimento, adultos recém-emergidos foram separados em casais, mantidos em
tubos de vidro de fundo chato (1,5 x 10 cm), vedados com Parafilm e alimentados com solução de mel 50%. Cada tubo continha 5 escatotecas de G. platensis com até 24 horas de idade
provenientes de criação de laboratório e representa uma repetição. Os parasitoides ficaram 72
horas em contato com as escatotecas para parasitismo, depois estas foram retiradas e transferidas para placas de acrílico de 5 cm de diâmetro até a emergência da progênie. Após 30 dias
contados a partir do primeiro dia de parasitismo as escatotecas foram dissecadas para contagem
de parasitoides e larvas retidas, sob microscópio estereoscópico.
Para o cálculo do parasitismo foram considerados: parasitismo efetivo (Pe), Pe = (nº
parasitoides emergidos / total de ovos) *100; parasitismo total (Pt), Pt = [ (nº parasitoides
emergidos + retidos) / (total de ovos) ]*100; porcentagem de parasitoides retidos, retidos = [nº
parasitoides retidos/ (nº parasitoides retidos + emergidos)]*100. A razão sexual foi calculada
de acordo com a fórmula: rs = nº de fêmeas / (nº de fêmeas + nº machos).
Todo o experimento foi conduzido em estufa B.O.D. a 22±1ºC; UR 60% e fotoperíodo
12:12h (claro: escuro).
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Cada tratamento possuiu 18 repetições e os resultados foram submetidos à analise exploratória para avaliar as pressuposições de normalidade dos resíduos e homogeneidade de variância
das populações com posterior verificação pelo teste t de Student pelo programa R.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tratamento T1 apresentou parasitismo efetivo de 95,12% e 3,91% de parasitoides retidos, totalizando parasitismo total de 99,02%. Já T2 teve Pe de 92,70%, retidos representaram
5,68% e o Pt foi de 98,38%. A razão sexual foi de 0,62 para T1 e 0,60 para T2 (Tabela1). Os
tratamentos não diferiram entre si em nenhum dos parâmetros analisados.
Tabela 1. Número de repetições e valores médios de Parasitismo efetivo (Pe); parasitoides retidos
(Retidos); Parasitismo total (Pt) e Razão Sexual (RS) para os tratamentos T1 e T2 de parasitismo
de Gonipterus platensis por Anaphes nitens.
Tratamento
T1
T2

Nº Repetições
18
18

Pe (%)*
95,12
92,70

* Médias não diferem pelo teste t de Student (p<0,05).

Retidos (%)*
3,91
5,68

Pt (%)*
99,02
98,38

RS*
0,62
0,60

O primeiro relato de G. platensis no Brasil ocorreu em 1979 na região de Curitiba, PR, mesma
época em que foi identificada a presença de seu inimigo natural A. nitens. Durante as décadas
seguintes o parasitoide foi efetivo no controle da praga, até 2012, quando surtos populacionais
começaram a ser verificados nos Estados de SP e PR associados com o baixo parasitismo por A.
nitens, possivelmente indicando alguma alteração no comportamento de parasitismo.
As áreas de coleta das populações de A. nitens (T1 e T2) foram escolhidas por apresentarem
realidades discrepantes de parasitismo em condições de campo. Porém, quando transferidas
para laboratório, em condições controladas, ambas as populações exibiram resultados que
não diferiram estatisticamente entre si. Nos dois tratamentos as fêmeas do parasitoide foram
capazes de parasitar a quase totalidade dos ovos de G. platensis.
Portanto, a recente redução no parasitismo pode estar associada a fatores que atuam na
adaptação do inimigo natural, como mudanças climáticas ou de microclima, ocorrência de
possíveis patógenos do parasitoide, atratividade ou substituição dos materiais genéticos dos
povoamentos de eucalipto.
CONCLUSÃO
Este trabalho mostra que A. nitens é altamente efetivo no controle de G. platensis em laboratório e que as diferenças de parasitismo encontradas em campo não ocorrem devido às
populações do parasitoide.
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RESUMO
Durante a reforma dos plantios há aplicação de herbicidas sobre brotações de cepas de eucalipto para
o seu controle, porém geralmente são necessárias várias operações. Objetivou-se avaliar a eficiência
do glyphosate e imazapyr no controle de brotações, aplicados pós-corte sobre cepas de eucalipto. O
experimento 1 consistiu da aplicação de 0; 1,67; 3,33; 5,0 e 6,67 L ha-1 de glyphosate. O experimento
2 consistiu da aplicação de 0; 0,11; 0,33; 0,56; e 0,78 L ha-1 de imazapyr. Realizou-se aplicação dirigida
dos herbicidas sobre a superfície de cepas de eucalipto entre 42 e 48 horas após corte. Aos 225 dias
após aplicação foram realizas as avaliações de biomassa e eficiência de controle. A aplicação de 5,0 e
6,67 L ha-1 de glyphosate promoveu valores de eficiência de controle superiores à 90%, considerado
excelente, e valores de biomassa próximos de 0,25 kg/cepa. Em contrapartida, brotações provenientes
de cepas sem aplicação de herbicida apresentaram valores próximos de 8,0 kg/cepa. A aplicação de 0,56
e 0,78 L ha-1 de imazapyr promoveu eficiência próximo à 80%, neste caso seriam necessárias operações
adicionais de controle. Recomenda-se a aplicação de 5,0 L ha-1 de glyphosate sobre a superfície de cepas
de eucalipto para o controle das brotações.
Palavras-chave: Eucalyptus, glifosato, herbicida, brotações indesejadas, silvicultura

INTRODUÇÃO
O Brasil se encontra como o 8° maior país em área de floresta plantada (PAYN et al., 2015)
e com cerca de 25% da área mundial de florestas plantadas de eucalipto (GONÇALVES et al.,
2013). O Brasil se destaca mundialmente em relação à produtividade, que apresenta maior
média de produção por hectare com cerca de 36 m³/ha.ano e menor período de rotação (IBÁ,
2017), que pode variar de 6 a 8 anos (GONÇALVES et al., 2013).
Para atingir tal produtividade é necessário realizar atividades silviculturais que garantam o
crescimento e estabelecimento da floresta. No reestabelecimento dos plantios, tanto na reforma quanto na talhadia, é necessário realizar o controle das brotações provenientes das cepas
de eucalipto após a colheita da madeira. Estas brotações se formam a partir de gemas epicórmicas e lignotúberes presentes na base das cepas compostos por brotos dormentes e que são
fonte de carboidratos que auxiliam no desenvolvimento das brotações (CLARKE et al., 2013;
BURROWS, 2013).
As brotações podem competir por recursos de crescimento tanto com as mudas implantadas quanto com o broto selecionado para condução. A colheita florestal ocorre quando as
árvores apresentam de 6 a 8 anos de idade. Neste período, o sistema radicular se encontra bem
desenvolvido e é importante para o rápido crescimento das brotações que emergem nas cepas
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remanescentes. Por isso, o controle das brotações deve ser realizado antes da reforma do plantio
para minimizar a interferência entre as brotações e mudas.
O manejo convencional é realizado a partir da aplicação de glyphosate sobre brotações com
até 1,20 m de altura, porém muitas vezes há baixa eficiência de controle devido à cobertura
de aplicação e elevado vigor das brotações. Nestes casos, podem ser necessárias três ou mais
intervenções o que eleva o gasto de herbicidas, o tempo e custo operacional. Desta forma, é
de suma importância estudar diferentes doses, produtos e formas de aplicação para propor
técnicas no controle de brotações. Portanto, objetivou-se com este trabalho avaliar a eficiência
dos herbicidas glyphosate e imazapyr, no controle de brotações, aplicados pós-corte de forma
dirigida sobre a superfície de cepas de eucalipto.
MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram implantados na empresa Plantar Siderúrgica S.A. entre os meses de
agosto de 2017 a abril de 2018. A área experimental foi representada por área de sistema de
talhadia do híbrido E. grandis x E. urophylla com 7,5 anos de idade cultivado em espaçamento
de aproximadamente 3 x 3 m.
Foram realizados dois experimentos em delineamento em blocos casualizados, com 5
tratamentos e 5 repetições, onde cada parcela experimental foi representada por 36 cepas de
eucalipto. O experimento 1 consistiu da aplicação de doses de 0; 1,67; 3,33; 5,0 e 6,67 L ha-1
de glyphosate (Touchdown® 500 g e.a. L-1). O experimento 2 consistiu da aplicação de doses
de 0; 0,11; 0,33; 0,56; e 0,78 L ha-1 de imazapyr (Chopper Florestal® 250 g e.a. L-1). A aplicação
dos herbicidas de cada experimento ocorreu entre 42 e 48 horas após o corte das árvores, onde
foram aplicados 15 ml de calda por cepa de forma dirigida sobre a superfície das cepas com
auxílio de seringas plásticas graduadas.
Aos 225 dias após aplicação dos herbicidas realizou-se o corte da parte aérea das brotações
provenientes das 8 cepas centrais de cada parcela experimental para obtenção da biomassa
aérea. Para avaliar a eficiência de controle das brotações foi elaborada uma escala de eficiência
de controle, que levou em consideração o porte, vigor e capacidade de desenvolvimento das
brotações. Foram avaliadas as 16 cepas centrais de cada parcela experimental, com atribuição
de notas de 0 a 100%, onde 0 correspondeu a ausência de controle e 100% correspondeu ao
controle total das brotações.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de normalidade pelo teste Shapiro-Wilk e à
análise de variância pelo teste F (p<0,05). Nas variáveis respostas em que houve efeito significativo para os tratamentos testados ajustou-se equações de regressão (p<0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As cepas submetidas a aplicação de glyphosate apresentaram brotações com baixo vigor aos
225 dias após aplicação, onde observou-se redução acentuada nos valores de biomassa mesmo
nas menores doses testadas, com valores inferiores a 1,5 kg/cepa. Em contrapartida, as brotações
provenientes de cepas sem aplicação de herbicida apresentaram valores próximos de 8,0 kg/
cepa para biomassa (Figura 1). Estes valores demonstram o elevado vigor das brotações que
emergem após o corte raso das árvores de eucalipto.
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*Considerando espaçamento de 3 x 3 m, com 1111 cepas/ha. ** significativo a p<0,01.

Figura 1. Eficiência de controle (%) e biomassa verde (kg) de brotações em função de doses de
glyphosate (Touchdown® 500g e.a. L-1) aplicadas pós-corte de forma dirigida sobre a superfície de
cepas de eucalipto.

O elevado vigor das brotações está relacionado ao sistema radicular já existente que proporciona maior alocação de recursos do solo para a parte aérea (DRAKE et al., 2009; SOUZA
et al., 2016). A maior alocação de recursos resulta em um rápido incremento em área foliar
para as brotações (DRAKE et al., 2009) que podem causar interferência com as mudas a serem
implantadas na reforma dos plantios (ROBERTS et al., 2018), já que as mudas no momento
de implantação apresentam um sistema radicular ainda pouco desenvolvido.
Mesmo com a alta capacidade de rebrota do eucalipto, observou-se neste trabalho que a
aplicação de glyphosate sobre a superfície das cepas de eucalipto após corte promoveu a redução do vigor das brotações. A redução da biomassa das brotações retrata a elevada eficiência de
controle obtida a partir das aplicações de maiores doses de glyphosate. Observou-se níveis de
eficiência de controle satisfatórios com aplicação de doses de 5,0 e 6,67 L ha-1 de glyphosate,
com valores superiores à 90% (Figura 1).
Foi observado aos 225 dias após aplicação a redução da biomassa das brotações após a
aplicação de 0,56 e 0,78 L ha-1 de imazapyr, com valores próximos a 0,4 kg/cepa de biomassa.
Apesar de ter sido observado a redução da biomassa após aplicação imazapyr, esta redução
não foi suficiente para reduzir o vigor das brotações a níveis satisfatórios. Aos 225 dias após
a aplicação do herbicida foi observado valores de eficiência de controle de aproximadamente
80% para as maiores doses de imazapyr testadas (Figura 2).

*Considerando espaçamento de 3 x 3 m, com 1111 cepas/ha. ** significativo a p<0,01.

Figura 2. Eficiência de controle (%) e biomassa (kg) de brotações em função de doses de imazapyr (Chopper Florestal® 250g e.a. L-1) aplicadas pós-corte de forma dirigida sobre a superfície de cepas de eucalipto.

34 ■ Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP)

Nos métodos de controle convencionais, usualmente são utilizadas doses de aproximadamente 5 L ha-1 de glyphosate e volumes de calda que variam de 100 a 200 L ha-1. Ao se levar
em consideração que nestes métodos são necessárias mais de uma operação a quantidade de
herbicida e volume de calda total gasto podem ser maiores. Roberts et al. (2016), ao avaliar o
controle de brotações a partir da pulverização de glyphosate sobre brotações com 0,5; 1,0 ou
1,5 m de altura observaram que foram necessárias pelo menos quatro operações de controle,
independente da dose testada ou altura das brotações.
Neste trabalho, a aplicação de glyphosate em dose de 5 L ha-1 apresentou níveis satisfatórios
de controle e o volume de calda foi inferior à 20 L ha-1, onde neste caso, não seriam necessárias
novas operações de controle. Desta forma, por não ser necessário a realização de operações adicionais nesta dose, este método reduz a quantidade de herbicida e água necessários em relação
ao método convencional, onde este pode ser um aspecto ambiental importante, principalmente
em áreas com baixos índices de precipitação.
CONCLUSÃO
Recomenda-se a aplicação da dose de 5,0 L ha-1 sobre a superfície de cepas de eucalipto
como método alternativo de controle de brotações indesejadas, já que esta dose apresenta nível satisfatório de controle e por este método apresentar redução na quantidade de herbicida
utilizada e menor número de operações.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo quantificar os teores de químicos presentes em três espécies florestais
Eucalyptus spp. Schizolobium amazonicum e Genipa americana, e assim avaliar seu potencial para serem
empregadas com alternativas nos processo de polpação celulósica. Para determinação dos teores de
extrativos totais foram utilizadas as normas (TAPPI T204) lignina total (TAPPI T22) e para holocelulose
foram feitos cálculos das diferenças dos percentuais obtidos, as madeiras estudadas apresentaram
características químicas semelhantes às madeiras utilizadas no processo de polpação celulósica.
Palavra Chave: Química da madeira; Lignina, Holocelulose.

INTRODUÇÃO
As madeiras utilizadas no processo de polpação de celulose apresentam características básicas comuns para facilitar o processo e assim minimizar os custos de produção. As madeiras
comumente utilizadas para obtenção da celulose são Eucalipto e Pinus, por apresentarem
composição química favorável (GOMIDE et al., 2005).
No Brasil, a espécie mais utilizada para produção de polpa celulósica é espécie de eucalipto, devido a sua adaptabilidade em diferentes regiões do país e bom desempenho nos tratos
silviculturais e ao melhoramento genético hoje, a matéria prima que entra na linha de produção das indústrias são clones de eucalipto, que são desenvolvidos para atender os interesses
industriais (IBÁ, 2015).
Ainda que o eucalipto apresente excelente desempenho industrial, faz-se necessário encontrar
outras espécies florestais e que apresente desempenho semelhante ao Eucalyptus no processo
de polpação (FOELKEL, 2017).
O Paricá (Schizolobium amazonicum) é uma espécie nativa da Amazônia apresenta potencial
tecnológico, vantagens nos tratos silviculturais além de apresentar rápido crescimento, ele também é um bom fixador de nitrogênio no solo. A espécie é uma alternativa para implementação
de florestas plantadas (SARTO et al.,2015).
O jenipapo (Genipa americana) é uma espécie nativa do Brasil, mostra-se um bom desempenho tecnológico, a madeira do jenipapo é bastante utilizada na construção civil, porém a
espécie é mais conhecida pelo fruto; que é empregado na indústria de alimentos para produção
de licor. O jenipapo apresenta bom desempenho aos tratos silviculturais e aos plantios consorciados (CRESTANA, 1993).
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As quantidades de teores de extrativos, lignina e holocelulose presentes na madeira define
o melhor uso tecnológico a ser aplicado para cada uma delas.
Os polissacarídeos da madeira holocelulose (celulose + hemicelulose) são encontrados em
maiores quantidades dentro do tecido vegetal da parede celular e variam entre as espécies de
madeira, no processo de polpação de celulose é preferível madeiras com altos teores de celulose
e lignina tipo guaiacila- siringila pela sua facilidade na hora de separar as fibras durante o cozimento (SEVERO et al.,2006). Os extrativos são comumente conhecidos como componentes
indesejáveis no processo de polpação celulósica por causarem redução no rendimento da polpa,
aumento no consumo de reagentes, corrosão dos equipamentos, baixa qualidade da polpa celulósica presentes na madeira, além de dificultar a recuperação do licor negro. (LOPES, 2008).
Como exposto, às indústrias de celulose no Brasil, utilizam a madeira de Eucalyptus como
matéria prima. Contudo outras espécies florestais estão sendo introduzidas aos processos de
polpação celulósica. O trabalho teve como objetivo a caracterização química de três espécies
florestais de diferentes localidades e comparação quanto seu potencial de aplicação nas indústrias de produção de polpa celulósica utilizando como parâmetros os teores de extrativos
totais, lignina total e holocelulose.
MATERIAL E MÉTODOS
Material
Para caracterização química foram utilizados cavacos de três espécies florestais, Clones
Eucalipto (Eucalyptus spp), Paricá (Schizolobium amazonicum) e Jenipapo (Genipa americana)
as espécies florestais são provenientes de estados diferentes Minas Gerais, São Paulo e Pará,
respectivamente.
Método
Para determinação da composição química foram realizados análise de extrativos totais
(TAPPI T204 2007), análise de lignina total, composta por lignina insolúvel e solúvel (TAPPI
T222 2007) e o teor de holocelulose foi determinado pela equação 1.
Holo (%) = 100 – (TE (%) + (LT (%))

(1)

Onde: Holo (%) = Teor de Holocelulose; TE (%) = Teor de Extrativos Totais; LT (%) = Teor
Lignina Total.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos estão expressos na forma de gráfico. Os teores de extrativos totais (Figura 1), lignina total (Figura 2) e holocelulose (Figura 3) foram calculados em porcentagem.
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Figura 1. Gráfico Teor de Extrativo Presente nas Madeiras.

As madeiras de jenipapo (Genipa americana) e paricá (Schizolobium amazonicum) apresentam alto
teor de extrativos em relação à madeira de Eucalyptus spp. Teores elevados de extrativos demandam
de maior consumo de reagentes no processo de polpação, além da formação de pitch (GOMIDE et
al. 2005).

Figura 2. Gráfico Teor de Lignina Presente nas Madeiras.

O teor lignina das madeiras está próximo aos valores encontrados nas literaturas para produção de
celulose (ZANUNCIO; COLODETTE, 2011). Nos processos de polpação de celulose quanto maior o
teor de lignina menor o rendimento do processo de produção da polpa celulósica (BRAZ et al., 2014).

Figura 3. Gráfico Teor de Holocelulose Presente nas Madeiras.

Quando observamos a holocelulose das madeiras estudadas, elas apresentam valores aproximados, sendo que a madeira de eucalipto possui quantidades elevadas e está de acordo aos
valores encontrados na literatura (FOELKEL, 2017). Quantidades elevadas de holocelulose na
madeira sugerem rendimento quando se trata de indústrias produtoras de celulose e papel.
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CONCLUSÃO
As espécies florestais utilizadas no estudo apresentaram na composição química teor de
lignina e holocelulose próximos, no entanto a madeira de jenipapo apresentou alto teor de
extrativos, sendo necessários estudos específicos para esta madeira para que a mesma possa ser
utilizada como matéria prima na indústria de celulose.
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RESUMO
Plantios com ciclos de curta duração implicam em sucessivas exportações nutricionais, tornando-se a
decomposição da serapilheira o principal mecanismo no suprimento de nutrientes. O objetivo deste
trabalho foi determinar a decomposição de serapilheira de Eucalyptus saligna e sua correlação com
variáveis climáticas. A serapilheira acumulada e produzida foi quantificada em 2011 e 2012 em um
povoamento de E. saligna. O coeficiente de decomposição (k) foi estimado pela razão entre produção
e acúmulo de serapilheira, calculou-se também o tempo médio de residência e o desaparecimento de
50% e 95%. Os dados climáticos e os coeficientes de decomposição estacionais foram submetidos à
correlação de Pearson. O k médio anual para a serapilheira de E. saligna foi de 0,605. O tempo médio
de residência foi de 1,65 ano, com decomposição de 50% e 95% na ordem de 1,15 ano e 4,96 anos,
respectivamente. A decomposição foi correlacionada positivamente com a temperatura.
Palavras-chave: coeficiente de decomposição, ciclagem de nutrientes, nutrição florestal

INTRODUÇÃO
As espécies do gênero Eucalyptus representam a maior área plantada entre as espécies comerciais, com aproximadamente 70% dos reflorestamentos do país, dos quais 34% pertencem a
empresas de papel e celulose (IBÁ, 2017). Plantios com ciclos de curta duração implicam em
sucessivas exportações nutricionais e requerem atenção quanto à sustentabilidade do balanço
nutricional (GUO; SIMS, 1999).
Além de promover ambiente para fauna do solo e microorganismos, a serapilheira é o
principal meio de transferência de nutrientes nos ecossistemas florestais, através da sua decomposição, disponibilizando-os novamente para as plantas (GUO; SIMS, 1999). Segundo os
autores citados anteriormente, a decomposição é influenciada por fatores externos relacionados
às condições ambientais, e internos como a composição química e teores nutrientes da espécie.
As variações climáticas anuais e sazonais (SKORUPA et al., 2015), influenciam nas quantidades
de serapilheira depositada, como na sua decomposição, resultando em um maior ou menor
acúmulo sobre o solo (VIERA et al., 2013).
A taxa de decomposição (k) apresenta comportamento distinto para ecossistemas naturais
(FERREIRA et al., 2014) e plantios, relacionado a qualidade nutricional da serapilheira, variando
entre espécies de eucalipto (GUO; SIMS, 1999). Contudo, a decomposição torna-se importante
mecanismo na ciclagem biogeoquímica e no suprimento de nutrientes no sítio florestal (VIERA
et al., 2013), o objetivo do presente trabalho foi determinar a decomposição de E. saligna e sua
correlação com variáveis climáticas.
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MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em um povoamento de E. saligna com espaçamento de 3,5 m x 2,75
m, em São Gabriel – RS, na área experimental pertencente à empresa Celulose Riograndense
(CMPC). O local apresenta uma precipitação média anual de 1424 mm e temperatura média
anual de 19,5 °C (MATZENAUER et al., 2011). O solo da área experimental é classificado como
Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico (STRECK et al. 2018).
Para estimar o coeficiente de decomposição, a serapilheira foi coletada aos 4 e 5 anos de
idade em 2011 e 2012, respectivamente. Na quantificação estacional de serapilheira acumulada
foram coletadas 16 amostras em quatro parcelas de 23 m x 26 m, com o auxílio de um gabarito metálico de 0,25 m x 0,25 m, ao final de cada estação. Para a serapilheira produzida, com
coletas quinzenais, nas 4 parcelas foram alocados 4 coletores quadrados de madeira (0,50 m²)
com tela de nylon (1 mm) suspensos à 0,50 m acima do solo, nas posições linha, entrelinha,
diagonal e encostado na árvore. Após as coletas, o material foi encaminhado ao laboratório
para secagem em estufa de circulação e renovação de ar à 65°C por 72 h e determinação do
peso seco em balança de precisão. Os valores de serapilheira foram extrapolados para Mg ha-1,
conforme Schumacher e Viera (2015).
Para calcular o coeficiente de decomposição (k) anual e em cada estação foi estimado pela
razão entre produção anual/estacional (L) e a quantidade de serapilheira acumulada sobre o
solo (Xss), sendo a equação expressa por k= L/Xss (OLSON, 1963). O modelo considera a decomposição exponencial da serapilheira, sendo a meia vida (50%) calculada por t0,5= ln 2/k e o
desaparecimento de 95% por t0,95 = 3/k. Para calcular o tempo médio de residência utilizou-se
TMR = 1/k. As médias das taxas de decomposição por estação foram submetidas ao teste Tukey
à 5% de probabilidade no software Sisvar 5.6.
Com base nos dados climáticos de precipitação, temperatura mínima, média e máxima dos
anos de 2011 e 2012 (AGRITEMPO, 2018) agrupados por estação (Figura 1), juntamente com
os coeficientes de decomposição estacionais, foi realizada a correlação de Pearson à 5% de
probabilidade no software SAS 9.3.

Figura 1. Dados climáticos estacionais dos anos de 2011 e 2012 da estação meteorológica localizada
em São Gabriel-RS.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O coeficiente de decomposição médio anual (k) para a serapilheira de E. saligna foi de
0,605, apresentando um k = 0,587 em 2011 e k = 0,623 em 2012 (Tabela 1). Os coeficientes de
decomposição seguiram a ordem verão > primavera > outono > inverno, atingindo o maior k
no verão. Outras espécies de eucalipto apresentaram diferentes valores, Eucalyptus urophylla x
Eucalyptus globulus obteve k= 0,54 (VIERA et al., 2013), já Eucalyptus grandis e Eucalyptus camaldulensis, obtiveram respectivamente, k de 1,0 e k de 0,59 (ZAIA; GAMA-RODRIGUES, 2004).
Tabela 1. Serapilheira acumulada e produzida para estimativa da taxa de decomposição (k) em um
povoamento de E. saligna em São Gabriel-RS.
Serapilheira
acumulada
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera
Anual
Média

Serapilheira
produzida

----------------------- Mg ha
2011
2012
11,62
10,90
12,68
10,85
12,10
12,55
14,62
13,68
51,02
47,98
12,76
12,00

-1

-----------------------2011
2012
2,36
2,24
1,79
1,79
1,31
1,21
2,03
2,22
7,49
7,47
1,87
1,87

k
2011
0,185
0,140
0,102
0,159
0,587
-

2012
0,187
0,150
0,101
0,185
0,623
-

Média
0,186 a*
0,145 b
0,102 c
0,172 ab
0,605
-

*Letras minúsculas iguais não diferem entre si pelo teste Tukey à 5% de probabilidade.
Com base no k = 0,605, o tempo médio de residência da serapilheira foi de 1,65 ano, com
um tempo de decomposição para 50% e 95% de 1,15 ano e 4,96 anos. Valores semelhantes
foram obtidos para E. urophylla x E. globulus, com tempo médio de residência da serapilheira de
1,86 ano, 1,29 ano (50%) e 5,59 anos (95%) (VIERA et al, 2013). Em ecossistemas naturais, a
meia vida da serapilheira foi alcançada em 248 dias e a decomposição de 95% em 2,93 anos
(FERREIRA et al., 2014). A qualidade inferior da serapilheira de eucalipto em comparação com
ecossistemas naturais, influencia na composição da comunidade decompositora (SKORUPA
et al., 2015) e no tempo de decomposição, tais informações podem ser utilizadas no manejo
nutricional do povoamento, como forma de predizer o fluxo de nutrientes no ecossistema, bem
como na escolha de espécies conforme suas características (ZAIA; GAMA-RODRIGUES, 2004).
A decomposição foi correlacionada positivamente com as variáveis, em ordem decrescente, temperatura máxima > temperatura média > temperatura mínima (Tabela 2). Não houve
correlação entre decomposição e a precipitação. Condições umidade e temperatura, ideais aos
organismos de um determinado ecossistema favorecem as maiores taxas de decomposição
(GUO; SIMS, 1999).
Tabela 2. Correlação de Pearson da taxa de decomposição e variáveis climáticas em um povoamento
de E. saligna em São Gabriel-RS.

Precipitação (mm)

0,079 n.s.

Precipitação
(mm)
1,000

Temperatura mínima (°C)

0,841**

-0,073 n.s.

Temperatura média (°C)

0,886**

-0,059

Temperatura máxima (°C)

0,908 **

-0,068 n.s.

Variáveis

k

n.s.

Temperatura
mín. (°C)
1,000

Temperatura
média (°C)

0,995 **

1,000

0,985 **

0,995**
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Em floresta secundária de Mata Atlântica, as taxas de decomposição se correlacionaram com
a precipitação no período do verão, associada com a alta atividade dos organismos decompositores sob altas temperaturas, obtendo uma influência sazonal na decomposição (FERREIRA
et al., 2014). Assim a decomposição da serapilheira depende da qualidade da serapilheira,
de variáveis macro e microclimáticas influenciando na atividade biótica (VIERA et al., 2013).
Contudo os plantios de curta rotação devem ser manejados considerando as flutuações da decomposição, contribuindo no manejo do balanço nutricional e sustentabilidade a longo prazo.
CONCLUSÃO
O coeficiente de decomposição da serapilheira de E. saligna foi de 0,605, com um tempo
médio de residência de 1,65 ano, tempo de decomposição para 50% e 95% foram de 1,15 ano
e 4,96 anos. O coeficiente de decomposição correlacionou-se positivamente com a temperatura. Há sazonalidade na decomposição da espécie, com maior coeficiente de decomposição
no período mais quente do ano (verão).
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RESUMO
A copa das árvores é responsável por interceptar parte da precipitação pluviométrica incidente, devolvendo
para a atmosfera e reduzindo o aporte de água ao solo. O objetivo foi avaliar a distribuição da precipitação
pluviométrica incidente após interação com o povoamento de Eucalyptus dunnii. Para o presente estudo,
instalaram-se 3 coletores de precipitação pluviométrica em área aberta. No povoamento de E. dunnii,
demarcaram-se 4 parcelas e instalaram-se 12 coletores de precipitação interna e 12 de escoamento pelo
tronco. Quinzenalmente, ao longo de 12 meses, realizou-se a aferição do volume. A precipitação incidente
foi de 1903 mm, sendo que 8,9% da mesma foi interceptada pelo dossel florestal. A precipitação interna
e escoamento pelo tronco foram de 90,3% e 0,8% respectivamente.
Palavras-chave: ciclo hidrológico, interceptação, arquitetura de copa

INTRODUÇÃO
A compreensão da partição da água da chuva, é importante para o balanço hidrológico, especialmente quando se tratam de vastas áreas cobertas com vegetação (RODRIGUEZ SUAREZ
et al., 2014). Atualmente, 0,9% do território brasileiro é ocupado por plantações comerciais.
Desses, cerca de 72,3% provém de plantações de Eucalyptus sp. (IBÁ, 2017).
Nem toda a água da chuva chega até o solo, parte dela é interceptada pela copa das árvores e
evaporada para a atmosfera (LLORENS; DOMINGO, 2007). A água que atravessa o dossel florestal e atinge diretamente a serapilheira é denominada de precipitação interna (NAVAR, 2011).
Outra parte escoa pelo tronco suprindo com água e nutrientes as raízes (ZHANG et al., 2016).
Muitos fatores interferem na avaliação da interceptação, entre eles, cobertura vegetal, densidade de plantas, umidade relativa, temperatura, radiação solar, intensidade da precipitação,
direção e velocidade do vento (BULCOCK; JEWITT, 2012), além da variação sazonal (SALEHI
et al., 2016). A medida em que aumenta a precipitação pluviométrica e o grau de fechamento
e estrutura das copas, há diminuição do coeficiente de variação para a precipitação interna
(THOMAZ; ANTONELLI, 2015).
O objetivo do presente estudo foi avaliar a partição da precipitação pluviométrica incidente
em povoamento de Eucalyptus dunnii no sul do Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS
Caracterização da área e do povoamento
O estudo foi conduzido em Alegrete-RS. O experimento encontra-se em uma bacia com
área total de 340,7 ha. O povoamento de Eucalyptus dunnii, origem seminal, foi implantado

48 ■ Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP)

com espaçamento 2,5 m x 3,0 m, com uma densidade inicial de 1427 árvores por hectare. Por
ocasião do estudo, as árvores encontravam-se com 72 meses de idade.
O clima da região é do tipo subtemperado úmido Cfa, apresentando chuvas durante todos
os meses do ano (1747 mm) e temperatura do mês mais quente superior a 22 °C, e a do mês
mais frio superior a 3 °C. (ALVARES et al., 2014).
Coleta das amostras
A avaliação da precipitação pluviométrica (P), deu-se com a instalação de 3 coletores com
diâmetro de 20 cm á 1,5 m do nível do solo. Os mesmos foram alocados em área de campo,
distante cerca de 50 m das parcelas do povoamento de eucalipto.
Para a precipitação interna (Pi), foram demarcadas 4 parcelas no interior do povoamento
com dimensões de 20 m x 21 m. Em seguida, 3 coletores de diâmetro de 20 cm e altura de
captação de 1 m do nível do solo foram distribuídos nas posições linha, entrelinha e diagonal
das árvores em cada uma das parcelas.
A determinação da quantidade de chuva da precipitação incidente (P) e precipitação interna
(Pi) em (mm) foi obtida pela seguinte equação:
P ou Pi = x / 0,0314,
Em que, a quantidade de chuva P ou Pi em (mm) é função de x (litros) acumulado, dividido
pela área de captação em (m²).
A quantificação do escoamento pelo tronco deu-se com a instalação de reservatórios com
capacidade de 60 litros em 3 árvores de DAP médio por parcela. Uma mangueira de diâmetro
de 1 polegada instalada em forma espiral junto ao tronco da árvore, permitiu que a água que
escoasse pelo tronco fosse armazenada nos reservatórios.
Para o cálculo do escoamento pelo tronco adotou-se a expressão utilizada por Preuhsler et
al. (2006):
Et = (V / g) x (G / A),
Sendo: Et = precipitação (mm), V = volume coletado (litros), g = área basal da árvore (m²),
G = área basal da parcela (m²), A = área da parcela (m²).
A interceptação pela copa foi determinada pela equação:
Ic = P – (Pi + Et),
Sendo: Ic (interceptação pela copa) em mm é função da diferença entre a precipitação pluviométrica em área aberta (P), pelo somatório da precipitação interna (Pi) com o escoamento
pelo tronco (Et).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A precipitação pluviométrica anual foi de 1903 mm, com uma média mensal de 159 mm.
O mês de setembro registrou o maior volume, 258 mm, e diferiu estatisticamente dos demais
meses a 5 % de probabilidade de erro por meio do teste de Tukey. Os meses de abril e agosto
registraram os menores volumes, 54 e 67 mm respectivamente, não havendo diferença estatística entre si (Tabela 1).
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Tabela 1. Valores da precipitação incidente (P), precipitação interna (Pi), escoamento pelo tronco
(Et), interceptação pela copa (Ic) em (%), para um povoamento de Eucalyptus dunnii aos 72 meses
de idade em Alegrete-RS.
MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL

P
121,0 e*
(±1,4)**
188,7 c
(±5,3)
241,0 b
(±0,9)
53,6 f
(±0,7)
190,7 c
(±0,0)
135,1 de
(±7,9)
119,0 d
(±0,0)
66,8 f
(±0,0)
285,8 a
(±5,4)
181,9 c
(±3,8)
140,1 d
(±0,5)
223,5 b
(±10,4)
1903,1

Pi
(mm)
102,5 g
(±1,0)
162,2 e
(±9,3)
226,2 b
(±3,3)
46,0 h
(±0,7)
179,4 d
(±1,7)
108,1 g
(±6,4)
104,5 g
(±3,0)
58,7 h
(±1,3)
254,5 a
(±10,1)
155,1 e
(±5,3)
124,7 f
(±2,5)
195,1 c
(±13,8)
1718,1

Et
0,5 ef
(±0,0)
1,3 cd
(±0,2)
1,7 abc
(±0,2)
0,2 f
(±0,1)
1,4 bcd
(±0,6)
1,0 de
(±0,3)
1,0 de
(±0,2)
0,0 f
(±0)
2,2 a
(±0,2)
2,0 ab
(±0,3)
1,2 cd
(±0,2)
1,7 abc
(±0,2)
14,5

Ic
(%)
11,9
10,4
4,2
6,9
5,2
9,2
6,1
9,2
7,9
13,4
8,6
14,1
8,9

(*) Letras iguais para a mesma coluna, não diferem ao nível de significância (p<0,05) por meio do teste de
Tukey. (**) Valores entre parênteses e em itálico, representam o desvio padrão da amostra.

O valor da precipitação interna registrada foi de 1718 mm, ou seja, 90,3 % da chuva incidente atravessou o dossel e chegou ao piso florestal. O mês de setembro da mesma forma
diferiu estatisticamente dos demais, e registrou o maior volume, 255 mm. Os meses de abril e
agosto não diferiram estatisticamente entre si e acumularam os menores índices, 46 e 59 mm
respectivamente.
O escoamento pelo tronco registrou volumes bastante inferiores, sendo o total acumulado
de 14,5 mm, o que representa apenas 0,8 % da chuva incidente. Diferentemente das outras
partições da chuva, os maiores índices foram para os meses de março, setembro, outubro e
dezembro, não diferindo estatisticamente entre si.
A interceptação média pela copa das árvores foi de 8,9 %. Nos meses de setembro a fevereiro,
a interceptação pelas copas (Ic) foi de 11 %, já nos meses de março a agosto, a Ic foi de 6,8 %.
Supangat et al. (2012), estudaram o comportamento da água da chuva após interação com
a copa de E. pellita, e encontraram uma interceptação de 15,4 %. Os maiores volumes interceptados quando comparados ao do presente estudo estão atrelados principalmente a densidade
do plantio.
Soto-Schönherr e Iroumé (2016) estudaram a interceptação da copa de florestas nativas
e plantações exóticas com coníferas e eucaliptos no Chile e mostraram que florestas nativas
interceptam cerca de 50 % mais água da chuva que as espécies exóticas para o mesmo DAP e
área basal. A quantidade de chuva que atravessa o dossel das plantações com exóticas e chega
até a camada de serapilheira é maior se comparado à floresta nativa.
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Para Li et al. (2015), a interceptação pela copa em floresta de Pinus sylvestris var. mongolica, foi
de 22,1%. Tais achados devem-se principalmente ao índice de área foliar. No presente estudo,
durante os meses de março a setembro, as temperaturas mais amenas e menor fotoperíodo ocasiona a senescência das folhas do terço inferior da copa, diminuindo a interceptação da chuva.
CONCLUSÃO
A interceptação média pela copa das árvores foi de 8,9%. A precipitação interna e escoamento
pelo tronco foram de 90,3% e 0,8% respectivamente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J.L.M.; SPAROVEK, G. Köppen’s
climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2014.
http://dx.doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507
BULCOCK, H. H.; JEWITT, G. P. W. Field data collection and analysis of canopy and litter
interception in commercial forest plantations in the KwaZulu-Natal Midlands, South Africa.
Hydrology Earth Syst. Science, v. 16, n. 10, p. 3717 - 3728, 2012. http://dx.doi.org/ :10.5194/
hess-16-3717-2012
IBÁ - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES. Relatório anual 2017: ano base 2016. São Paulo:
IBÁ, 2017. 80 p.
LI, Y.; CAI, T.; MAN, X.; SHENG, H.; JU, C. Canopy interception loss in a Pinus sylvestris var.
Mongolica forest of Northeast China. Journal Arid Landscape, v. 7, n. 6, p. 831-840, 2015. DOI:
http://dx.org/ 10.1007/s40333-015-0013-4
LLORENS, P.; DOMINGO, F. Rainfall partitioning by vegetation under Mediterranean conditions.
A review of studies in Europe. Journal of Hydrology, v. 335, p. 37–54, 2007.
NAVAR, J. Stemflow variation in Mexico’s northeastern forest communities: Its contribution
to soil moisture content and aquifer recharge. Journal of Hydrology, n. 408, p. 35–42, 2011.
DOI: http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.07.006
PREUHSLER, T.; BASTRUP-BIRK, A.; BEUKER, E. Manual on methods and criteria for
harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution
on forests – Part VII: Meteorological Measurements. Eberswald: PCC of ICP Forests, 2006. 32 p.
RODRIGUEZ SUAREZ, J.A.; DIAZ-FIERROS, F.; PEREZ, R.; SOTO, B. Assessing the influence
of afforestation with Eucalyptus globulus on hydrological response from a small catchment in
northwestern Spain using the HBV hydrological model. Hydrology Process, v. 28, p. 5561–5572,
2014. http://dx.org/10.1002/hyp.10061
SALEHI, M.; AMIRI, G. Z.; ATTAROD, P.; SALEHI, A.; BRUNNER, I. Seasonal variations of
throughfall chemistry in pure and mixed stands of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky)
in Hyrcanian forests (Iran). Annals of Forest Science, v. 73, p. 371–380, 2016. http://
dx.org/10.1007/s13595-015-0525-2
SOTO-SCHÖNHERR, S.; IROUMÉ, A. How much water do Chilean forests use? A review of
interception losses in forest plot studies. Hydrology Process, n. 30, p. 4674–4686, 2016. b

Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP) ■ 51

SUPANGAT, A. B.; SUDIRA, P.; SUPRIYO, H.; POEDJIRAHAJOE, E. Study of Rainfall Interception
at Eucalyptus pellita Plantation Forest in Riau. AGRITECH, v. 32, n. 3, 2012.
THOMAZ, E.L.; ANTONELLI, V. Rain interception in a Secondary fragment of Araucaria
forest with faxinal, Guarapuava - PR. Cerne, Lavras, v. 21 n. 3, p. 363-369, 2015.
http://dx.org/10.1590/01047760201521031736
ZHANG, Y. F.; WANG, X.; PAN, Y.; HU, R. Variations of Nutrients in Gross Rainfall, Stemflow,
and Throughfall Within Revegetated Desert Ecosystems. Water Air Soil Pollut, v. 227, 183,
2016. DOI: http://dx.org/10.1007/s11270-016-2878-z

52 ■ Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP)

Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP) ■ 53

Produção não madeireira em plantações florestais na região Sul do Brasil
Amanda Arantes Junqueira1, Tharles Pereira e Silva1, Flávia Fonseca Vinhas1,
Hudson Mota Lima Pereira1, Mateus dos Reis2, Marcos Gervasio Pereira1

1. UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio do Janeiro. Instituto de Florestas. Seropédica, RJ, Brasil. E-mail:
arantesaj@gmail.com
2. INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Manaus, AM, Brasil.

RESUMO
Apesar de a produção madeireira ser o foco nas plantações florestais, algumas espécies permitem a
exploração conjunta de madeira e produtos não madeireiros. No Brasil, os principais produtos não
madeireiros na silvicultura são: casca-de-acácia, folhas de eucalipto e resina. Porém, são necessários
estudos que comprovem o potencial dessa conciliação. O objetivo com esse estudo foi realizar um
levantamento do padrão da produção não madeireira na Região Sul do Brasil. Foram coletados dados
secundários referentes à quantidade produzida e ao valor da produção, no período de 1994 a 2016,
obtidos na plataforma do sistema IBGE de recuperação automática (SIDRA).No período avaliado a
Região Sul foi responsável por 66% da produção nacional, dos quais 97,6% se concentrou no estado
do Rio Grande do Sul. Em relação ao valor da produção, no ano de 2016 esses produtos movimentaram
o equivalente a R$ 120 milhões de reais na Região. O produto não madeireiro da silvicultura mais
produzido na Região Sul é a casca-de-acácia. Todavia, apesar de ser o produto menos explorado na
Região a folha de eucalipto é o que apresenta maior potencial de produção devido à área plantada da
espécie na Região e o retorno financeiro obtido com a produção no período avaliado.
Palavras-chave: casca-de-acácia, folhas de eucalipto, resina

INTRODUÇÃO
O setor florestal tem como principal fonte de suprimento de matéria-prima as plantações
florestais de Pinus e Eucalipto (ANDREJOW, 2018). A silvicultura brasileira possui área de 7,84
milhões de hectares e é responsável por 6,2% do PIB industrial (IBÁ, 2017).
A exploração de plantações florestais pode resultar em produtos madeireiros e não madeireiros. Esses últimos são considerados “todos os produtos florestais não-lenhosos de origem
vegetal, tais como resina, cipó, óleo, sementes, plantas ornamentais, plantas medicinais, bem
como serviços sociais e ambientais, podendo ser citadas as reservas extrativistas, o sequestro
de carbono, a conservação genética e outros benefícios oriundos da manutenção da floresta”
(SNIF, 2016).
Após os incentivos fiscais, de 1996 a 1988 as plantações florestais passaram a suprir a demanda da indústria de papel e celulose e, em seguida de outros segmentos tais como de painéis,
siderurgia e secagem de grãos. A exploração em plantações caminhou para a substituição da
extração vegetal de nativas no que diz respeito à exploração madeireira.Atualmente, asindústrias de plantações florestais nacionais são destinadas a produção de celulose, papel, painéis
de madeira, pisos laminados, carvão vegetal e biomassa (IBÁ, 2017).
A partir do exposto constata-se que a silvicultura no País direcionou-se a produção
madeireira,todavia, cabe destacar que alguns produtos não madeireiros podem ser extraídos
de plantações florestais, como por exemplo: casca-de-acácia, folhas de eucalipto e resinas.
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Nesse caso, seria plausível considerar uma conciliação na exploração desses produtos com a
exploração de madeira. Contudo, na literatura são escassos os estudos referentes aos produtos
não madeireiros em plantações florestais.
Essa escassez torna necessário estudos referentes à produção não madeireira em plantações
florestais, possibilitando aumento na receita de grandes empresas, sendo possível a exploração
enquanto se aguarda a idade de corte do plantio. Com base no exposto, o objetivo com esse
trabalho foi realizar um levantamento da produção não madeireira na Região Sul. Buscando
identificar estado (s) e/ou produto (s) potenciais para possíveis investimentos.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa descritiva, descrevendo as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2011). Para tal,
foram coletados dados secundários obtidos na plataforma do sistema do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) de recuperação automática (SIDRA). Foram utilizados dados
referentes à quantidade produzida e ao valor da produção. Este último é expresso em reais a
partir de 1994, sendo assim, os dados coletados abrangeram 23 anos, compreendendo o período de 1994 a 2016.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No ano de 2016 o Brasil produziu aproximadamente 340,5 mil toneladas de produtos não
madeireiros (casca-de-acácia, folhas de eucalipto e resinas) nas áreas de plantio, dos quais 66%
foram produzidos na Região Sul (IBGE, 2018). Nessa região a produção de não madeireiros,
nos 23 anos avaliados, 97,6% foram decorrentes da produção no estado do Rio Grande do
Sul e 2,33% no Paraná. O estado de Santa Catarina apresentou uma produção inexpressiva no
período avaliado, não sendo observada nenhuma produção não madeireira na silvicultura a
partir de 2009.
Em relação ao valor da produção, no ano de 2016 os produtos não madeireiros movimentaram o equivalente a R$ 120 milhões de reais, sendo que destes R$ 77 milhões foram gerados
pela produção de resina, R$42 milhões pela produção de casca-de-acácia e R$19 milhões pela
produção de folhas de eucalipto (IBGE, 2018).
O estado do Rio Grande do Sul foi responsável por 100% da produção de casca-de-acácia
no Brasil (IBGE, 2018). Sendo que a quantidade produzida no ano de 2016 apresentou um
aumento de 310% em relação ao ano anterior (2015) (Figura 1).
Cabe destacar que o valor da produção apresentado não considera a inflação durante o
período estudado. Todavia, é possível observar que o valor da produção de casca-de-acácia no
período avaliado apresentou queda expressiva a partir de 1996, o que pode ser justificado pelo
aumento da quantidade produzida a partir desse ano, que contribuiu para a sua desvalorização.
Assim, com a maior disponibilidade o produto passou por desvalorização.
Soma-se a isso o fato da casca-de-acácia ser um produto de exportação, sendo seu preço
influenciado pelo mercado internacional. Dessa forma, a partir de 2006 observou-se um declínio na sua produção, o que pode ser atribuído ao baixo preço de venda nesse período. Essa
desvalorização foi decorrente da queda nas exportações associadoao fato de grandes empresas
em anos anteriores investirem em florestas próprias, aumentando a oferta do produto (AZEREDO, 2011).
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Figura 1. Quantidade produzida e preço por quilo de casca-de-acácia no Estado do Rio Grande do
Sul, no período de 1994 a 2016. Fonte: IBGE, 2018, elaborado pelo autor.

A produção de folhas de eucalipto se concentra na região Sudeste, com isso, a Região Sul
foi responsável por apenas 6% da produção nacional no período avaliado, sendo o estado do
Paraná responsável por 4,6%(IBGE, 2018).No ano de 2016 a quantidade produzida aumentou
113% quando comparada com o ano anterior.

Figura 2. Quantidade produzida e preço por quilo de folhas de eucalipto na Região Sul, no período
de 1994 a 2016. Fonte: IBGE, 2018, elaborado pelo autor.

Verifica-se tem ocorrido uma redução no valor das folhas de eucalipto no intervalo de 20132016, com a redução do valor de R$ 32 reais o quilo para R$ 22 reais. Cabe destacar, que em
relação ao valor por quilo, apesar de apresentar a menor quantidade produzida (em toneladas)
entre os três produtos não madeireiros da silvicultura, esse foi o mais valorizado. Portanto, é
plausível considerar que esse é o produto que apresentar o maior potencial de retorno financeiro na Região.
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A região Sul foi responsável por 27% da produção nacional de resina, sendo que 22% se
concentrou no estado do Rio Grande do Sul e 4,6% no Paraná (IBGE, 2018). A produção na
Região, apresentou aumento a partir de 2015. No ano de 2016 o aumento foi de 142% em
relação ao anterior.

Figura 3. Quantidade produzida e preço por quilo de resinana Região Sul, no período de 1994 a
2016. Fonte: IBGE, 2018, elaborado pelo autor.

O valor da produção de resina na Região foi de R$0,36 reais no ano de 2016. Sendo, portanto, o produto com menor valor por quilo dentre os não madeireiros explorados na silvicultura
brasileira.
CONCLUSÃO
O produto não madeireiro mais produzido na Região Sul nas plantações florestais é a casca-de-acácia. Apesar de ser o produto menos explorado na Região a folha de eucalipto é o que
apresenta maior potencial de produção, e consequentemente de retorno econômico, devido à
área plantada da espécie na Região.
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RESUMO
Para fins energéticos, é recomendado que toda biomassa vegetal, dedicada ou residual, deva permanecer
em estoque ou passar por procedimento de perda de umidade antes da sua utilização. Com a perda de
umidade, no entanto, durante o período de estocagem, a biomassa fica suscetível a intempéries e agentes
externos que apresentam influência sobre essa biomassa. Com o objetivo de identificar se houve e o
grau de deterioração que tocos de eucaliptos dos clones comerciais AEC 0144 e VM 01 de primeira e
segunda rotação sofreram em estoque de até 180 dias, desenvolveu-se este trabalho. Foram analisados
cinco tocos de eucalipto da primeira rotação e cinco tocos da segunda rotação dos clones selecionados,
em três momentos: na ocasião da colheita dos tocos, 90 e 180 dias após estocagem a céu aberto. De
cada material foram feitas quatro repetições da análise de solubilidade em hidróxido de sódio a um
por cento. O comportamento da solubilidade da madeira de toco e raízes de eucalipto decresce quando
do início da estocagem até 90 dias; posteriormente se observa um crescimento do valor até 180 dias
de estocagem, indicando que já se iniciou o processo de degradação da parede celular da biomassa.
Palavras-chave: solubilidade em NaOH 1 %, manejo florestal, clone AEC 0144, clone VM01, Eucalyptus spp.

INTRODUÇÃO
Armazenar ou estocar a biomassa é uma prática comum e consolidada. A estocagem é essencial para perda da umidade e, consequentemente, do peso da biomassa, fator importantíssimo para melhores resultados logísticos, além da umidade ser fator essencial no desempenho
energético da biomassa.
Durante a estocagem não somente o teor de água sofre alteração na biomassa. Quando
exposto a alguns fatores e dependendo do tempo de exposição, a biomassa pode vir a sofrer
degradação por intempéries ou agentes biológicos.
Determinar o teor de solubilidade da madeira em hidróxido de sódio revela o teor ou a
concentração de basicamente carboidratos de baixo peso molecular, constituídos basicamente
por polioses e celulose degradadas. Essa degradação pode ser efeito de fungos ou intempéries
sobre a madeira ao longo de um período de exposição.
Na madeira a degradação aumenta ao longo do tempo, portanto durante a estocagem os
valores de solubilidade a hidróxido de sódio 1% aumentam (TAPPI, 2002). Brand (2013) observou em estocagem de madeira de Eucalyptus sp. e Pinus sp., que a curva de solubilidade ao
longo do tempo diminuiu após dois meses de estocagem e se manteve constante até o sexto
mês. A autora afirmou que nesse período as moléculas de celulose, polioses (hemiceluloses) e
lignina não sofreram degradação e os valores alterados foram resultado de alteração química
dos extrativos da madeira e a consequente perda desses constituintes. Tomazeli et al., 2016 ob-
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servaram o mesmo comportamento para Pinus sp. e Eucalyptus sp. em estocagem de seis meses
(diminuição do valor de solubilidade em hidróxido de sódio 1%), porém analisando o material
estocado por um ano, o resultado mostrou valores de solubilidade próximos ou maiores que
os iniciais, identificando a degradação da parede celular após esse período.
O objetivo principal deste trabalho foi de identificar se houve degradação da madeira de toco
dos clones AEC 0144 (Eucalyptus urophylla S.T. Blake) e VM 01 (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
x Eucalyptus urophylla S.T. Blake) durante três e seis meses de estocagem. Complementarmente
foi avaliada a influência do manejo (primeira e segunda rotação) na solubilidade da madeira
de tocos e raízes e na estocagem dessa biomassa residual.
MATERIAL E MÉTODOS
A biomassa utilizada foi proveniente de plantio comercial na cidade de Ribas do Rio Pardo
no Mato Grosso do Sul. A microrregião apresenta precipitação média anual de 1.300 mm, e
temperatura média mensal variando entre 19 °C e 26,7 °C, em uma altitude de 380 m (CEMTEC, 2018; IBGE, 2010; PINTO et al., 2015).
Para o estudo foram selecionados, ao acaso, 15 tocos de cada talhão recém-colhido de cada
clone (AEC 0144 eVM01), em primeira e segunda rotação (totalizando 60 tocos em quatro
talhões).
Os tocos foram colhidos com auxílio de pá carregadeira e transportados para um pátio de
estoque onde foram mantidos empilhados a céu aberto (Figura 1).

Figura 1. Arranquio e pátio de estocagem dos tocos selecionados para o projeto.

No momento do corte foram amostrados cinco tocos de cada clone e rotação para preparo
de material. Após 90 dias de estocagem foram selecionados outros cinco tocos de cada clone
e rotação e após 180 dias foram utilizados os outros cinco tocos.
Para uma amostragem representativa, foram coletados discos em três regiões do toco e raízes,
conforme ilustrado na Figura 2. Uma amostra composta foi preparada com o material dos cinco
tocos. Da amostra composta foram retiradas quatro repetições para as análises.
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Figura 2. Amostragem do toco e raízes em três seções: posição 1 – biomassa acima do solo (toco);
posição 2 – biomassa abaixo do solo (raízes principais) e posição 3 (biomassa abaixo do solo (raízes
secundárias, diâmetro menor que cinco milímetros)

As análises foram realizadas no Laboratório Agroflorestal de Biomassa e Bioenergia na Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP – Câmpus de Botucatu, SP. Os procedimentos de
preparo do material e da análise química seguiram as diretrizes das normativas T 257 cm-12
(TAPPI, 2012) e T 212 om-02 (TAPPI, 2002).
Os resultados foram analisados em software estatístico R, realizando o teste de análise de
variância e comparação de médias pelo método de Tukey a 5 % de probabilidade.
3 Resultados e Discussão
Os valores de solubilidade em hidróxido de sódio a 1 % de concentração dos clones e rotações
avaliados para cada um dos três momentos de estoque dos tocos estão explicitados na Tabela 1.
Tabela 1. Valores médios de solubilidade em NaOH (1 %) considerando os clones, rotações e estoques analisados
CLONE
AEC 0144
AEC 0144
VM01
VM01

ROTAÇÃO
1ª rotação
2ª rotação
1ª rotação
2ª rotação

dia 0 (%)
17,7bD
18,6bC
20,6aB
23,3bA

90 dias de estoque (%) 180 dias de estoque (%)
16,7cD
19,1aC
bC
18,9
21,4aB
20,5aB
21,3aB
bA
23,0
25,5aA

Valores acompanhados por letras minúsculas diferentes em linha e letras maiúsculas em colunas diferem
estatisticamente ao teste de Tukey com probabilidade de 5 % (p-valor < 0,05)

O clone VM 01 revelou valores de solubilidade cerca de 20 % maior em comparação ao
clone AEC 0144.
Quanto ao efeito do manejo pôde-se observar um aumento médio de cerca de 10 e 15 %
do valor da solubilidade da segunda rotação em relação à primeira rotação para os clones AEC
0144 e VM 01, respectivamente.
A curva do comportamento da solubilidade em função do tempo de estocagem, de cada
clone e rotação avaliados são mostrados na Figura 3.
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Figura 3. Comportamento da solubilidade em NaOH (1 %) de toco e raízes dos clones AEC 0144 e
VM 01 de primeira e segunda rotação em função do tempo de estocagem

O comportamento observado revela um padrão de comportamento da solubilidade em hidróxido de sódio (1 %) para o toco dos clones analisados: há uma leve tendência a diminuição
no valor da solubilidade após 90 dias de estocagem, com consequente aumento até completar
o período de 180 dias em estoque.
Esse comportamento, diminuição do teor de materiais solúveis em hidróxido de sódio (1
%) em um primeiro momento de estocagem é similar ao identificado por Brand (2013) e Tomazeli et al. (2016). Esses autores explicam essa tendência não pela degradação das moléculas
de celulose, hemiceluloses e lignina, constituintes da parede celular e objetos de análise da
solubilidade em hidróxido de sódio um por cento, mas sim pela alteração química dos extrativos da madeira e a consequente perda desses constituintes.
CONCLUSÃO
A solubilidade da madeira de toco de eucalipto a NaOH (1 %) decresce quando do início
da estocagem dessa biomassa, porém com 180 dias de estocagem já se observa um crescimento
do valor, indicando que já se iniciou o processo de degradação da parede celular do material.
Os tocos e raízes do clone VM01 apresentam maior teor de materiais constituintes de parede
celular degradados comparado ao clone AEC 0144.
Tocos provenientes de segunda rotação apresentam maior solubilidade em hidróxido de
sódio (1 %), indicando maior grau de degradação das estruturas constituintes da parede celular.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi identificar, através de questionário e contato direto, quais as áreas de
atuação dos profissionais graduados entre 2000 e 2017 da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (ESALQ). Dos 40 ingressantes por ano, 16% desistiram do curso ao longo da graduação e 17%
se formaram e trabalham fora da área, em áreas correlatas ou estão em busca de oportunidades. Assim,
67% dos ingressantes (80% dos egressos) exercem atividades diretamente ligadas às ciências florestais.
Em relação às áreas de atuação, 47% desenvolvem atividades ligadas à silvicultura e manejo florestal,
36% à conservação de recursos naturais e ecologia e 4% em tecnologia de produtos florestais. Outros
13% atuam em áreas diversas, principalmente através de consultorias ou no serviço público. Cerca de
40% daqueles que atuam na área desenvolvem atividades de gestão, tema pouco abordado na grade
curricular. O Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais vem ocupando um papel fundamental nessa
temática, criando espaço dentro dos projetos cooperativos para os alunos desenvolverem atividades
ligadas à gestão florestal. Esse diagnóstico não procura esgotar o tema, mas despertar para uma ação
conjunta envolvendo outras instituições, além de fornecer subsídios para o aprimoramento do curso
em escalas regional e nacional.
Palavras-chave: empregabilidade, área de atuação, ciências florestais.

INTRODUÇÃO
O primeiro curso de engenharia florestal surgiu na Alemanha em 1811 em resposta à crescente demanda de madeira à época na Europa. No Brasil a profissão teve o seu primeiro curso
estabelecido na Universidade Federal do Paraná em 1960 e a cada ano novos cursos são implementados. Entre 2008 e 2015 o número de cursos passou de 43 para 71 e a quantidade de
engenheiros florestais formados passou de cerca de 850 para 1.800 por ano de acordo com o
Instituto Nacional de Pesquisas Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP, 2017).
São diversas as áreas de atuação desse profissional, como a silvicultura e manejo florestal, a
conservação da natureza e ecologia e a tecnologia de produtos florestais, apenas para elencar as
grandes áreas (KENNETH, 2014). Apesar da larga abrangência de atuação e da sua importância
socioambiental e econômica para o país, não é do nosso conhecimento um estudo que identifique as áreas de atuação dos engenheiros florestais. Nesse momento em que se comemora
os 50 anos de um importante instituto do setor florestal, cabe a reflexão sobre essa lacuna. O
presente trabalho procura responder às seguintes perguntas: qual o percentual de desistência
dos cursos? Quantos formados atuam na área florestal e em qual área específica?
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MATERIAL E MÉTODOS
Realizou-se um censo com as informações dos engenheiros florestais formados entre 2000
e 2017 na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ). O contato foi realizado
através de telefone, e-mail e, principalmente, através de ferramentas de busca da internet e
de redes sociais. Levantou-se o percentual de desistência ao longo do curso e o percentual de
egressos que atuam fora da área, em áreas correlatas como a educação no ensino básico ou
médio e as diversas áreas da engenharia.
Dentre aqueles que atuam na área, os egressos foram classificados inicialmente em relação
ao tipo de instituição em que desenvolvem a atividade profissional e a grande área de atuação: silvicultura e manejo florestal, conservação e ecologia e tecnologia de produtos florestais.
Também procurou-se estratificar os egressos em relação ao tipo de instituição na qual trabalha
através de cinco grandes classes: empresas de base florestal, empresas pequenas e organizações
não-governamentais, empresas próprias/familiar, serviço público e pós-graduação.
Utilizou-se apenas de estatística descritiva e as figuras foram desenvolvidas no programa
Microsoft Excel®.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A ESALQ oferece anualmente 40 vagas para o curso de Engenharia Florestal, portanto, um
total de 720 alunos poderiam ter se formado entre 2000 e 2017. Neste período, 16% desistiram
do curso ao longo da graduação e 17% se formaram e atuam fora da área, em áreas correlatas
ou estão em busca de oportunidades. Assim, 67% dos ingressantes (80% dos egressos) atuam
em atividades diretamente ligadas às ciências florestais (Fig. 1).
Comparando esse resultado aos Indicadores de Trajetória de Curso de Graduação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que avalia a taxa de
desistência dos ingressantes em 2010 de todos os cursos no Brasil, o percentual de desistência
na ESALQ é inferior à média da Universidade de São Paulo (30,4%) (INEP, 2017). A ESALQ
ocupa a terceira posição de menor taxa de desistência dentre os cursos de engenharia florestal,
que possui a média de desistência de 45% (INEP, 2017). Escolas tradicionais como a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal de Santa
Maria possuem índices superiores, com 26, 34 e 21%, respectivamente.
Em relação ao tipo de instituição em que os egressos exercem a atividade profissional, as
principais são as empresas privadas ligadas ao setor de base florestal, que empregam 27%
dos formados, seguido por aqueles que atuam no setor público com 21%, seja em atividades
relacionadas à pesquisa (8%) ou em outros setores (13%). Os egressos que empreendem ou
trabalham em empresa familiar representam 19%, seguido por aqueles que trabalham em pequenas empresas, geralmente prestando assessoria ou trabalhando com certificação florestal e
em organizações não-governamentais (ONG´s), com 17%. Por fim, cerca de 16% tem na pós-graduação a sua principal atividade (Fig. 2).
Quanto à área de atuação, 47% desenvolvem sua atividade principal relacionada à silvicultura e manejo florestal, 36% em conservação e ecologia e 4% em tecnologia de produtos
florestais. Outros 13% atuam em linhas diversas da área, principalmente através de trabalhos
de consultoria ou no serviço público (Fig. 3).
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Figura 1. Percentual de evasão ao longo do curso, daqueles que atuam fora da área, em área correlata ou
estão em busca de oportunidades e daqueles que atuam na área de recursos florestais dos egressos da
ESALQ entre 2000 e 2017.

Figura 2. Percentual de atuação dos egressos da ESALQ entre 2000 e 2017 em empresa de base florestal,
na pós-graduação, em empresas pequenas ou organizações não-governamentais, no serviço público e em
empresas próprias ou familiares, dentre aqueles que atuam na área.

Figura 3. Grande área de atuação dos engenheiros florestais que atuam na área das ciências florestais formados entre 2000 e 2017 na ESALQ.

Um número que chama a atenção é o percentual de cerca de 40% dos egressos que atuam
em ciências florestais e que, direta ou indiretamente, exercem atividades ligadas à gestão e administração, em detrimento de trabalho com aspectos técnicos. Em outras palavras, para esse
grupo, aspectos de gestão são mais relevantes do que os aspectos técnicos no desenvolvimento
da atividade profissional do dia a dia.
Observa-se através da grade curricular do curso nessa instituição (ESALQ, 2016), que a
formação técnico-científica é robusta. No entanto, há oportunidades de melhoria como na
área de gestão e administração florestal. Há apenas uma disciplina obrigatória relacionadas à
área, porém, tem o seu enfoque no ordenamento florestal. Por outro lado, há uma disciplina
obrigatória relacionada à metodologia da ciência, sendo que apenas 22% dos egressos que
atuam na área desenvolvem atividades científicas. Há também oportunidades de melhoria em
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relação à aspectos de empreendedorismo. Cerca de um quinto daqueles que atuam na área
possuem seu próprio negócio ou trabalham em negócios familiares, mas praticamente inexiste
o incentivo dentro da grade formal do curso para que os alunos adquiram habilidades ligadas
a essa área de atuação.
CONCLUSÃO
O trabalho permitiu obter um diagnóstico que reflete o perfil dos egressos de uma instituição
tradicional de ensino.
Há outras questões que surgem como oportunidades para uma discussão mais aprofundada,
em escalas regional e nacional, como: qual o nível de adequação da grade curricular e das atividades extracurriculares na formação dos alunos para o mercado de trabalho? Como aumentar
a empregabilidade e atratividade dos egressos frente à elevada concorrência e ao surgimento
de diversas outras profissões correlatas?
Esse diagnóstico não procura esgotar o tema, mas propor um trabalho mais abrangente
envolvendo outras instituições, como o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, além de
fornecer subsídios para o aprimoramento dos cursos de engenharia florestal em escalas regional e nacional.
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RESUMO
A vespa-da-galha, Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) é uma das principais pragas exóticas
do eucalipto que vem causando importantes danos no Brasil desde a detecção em 2008. O controle
biológico clássico com o uso do parasitoide australiano Selitrichodes neseri (Hymenoptera: Eulophidae),
vem sendo testado no Brasil. Dada sua recente introdução no país os fatores ecológicos que afetam
sua dispersão e estabelecimento no campo são ainda desconhecidos. Portanto, o objetivo do presente
trabalho consistiu em avaliar a flutuação populacional e distribuição espacial de L. invasa e dos
parasitoides S. neseri e Megastigmus spp., em um plantio comercial de Eucalyptus spp. em Itamarandiba,
MG, Brasil. Para as avaliações foram utilizadas armadilhas adesivas amarelas trocadas mensalmente de
março de 2016 a março de 2017. Foram capturados 15778 indivíduos de L. invasa, 792 de Megastigmus
spp e 1375 de S. neseri. O talhão de E. saligna foi o que apresentou as maiores capturas totais e médias
da praga e dos parasitoides. Foi observado um incremento nas capturas de S. neseri desde setembro de
2016 e o parasitoide nativo Megastigmus sp., deixou de ser capturado a partir de outubro de 2016.. Foi
confirmado o estabelecimento do parasitoide S. neseri na área de liberação.
Palavras-chave: flutuação populacional, vespa-da-galha, controle biológico, eucaliptos

INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos principais produtores de madeira de Eucalyptus spp. do mundo, obtendo o primeiro lugar em produtividade em 2016 com média de 35,7 m³/ha, sendo os estados
de Minas Gerais (24%) e São Paulo (17%) os que apresentaram a maior área plantada (IBÁ,
2017). A homogeneização dos plantios de eucaliptos caracterizados por uma baixa diversidade
genética, em geral de origem clonal, e o aumento da área plantada tem levado ao incremento
de espécies de insetos-praga exóticos (GARNAS et al., 2012). As pragas (insetos e doenças) são
os principais responsáveis pela redução da produção florestal (WINGFIELD et al., 2008). A
vespa-da-galha, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) é considerada
uma das principais pragas do eucalipto devido às perdas econômicas consideráveis ocasionadas
pelo ataque, que podem comprometer a atividade florestal e influenciar na troca de material
genético dos plantios em algumas empresas (WILCKEN et al., 2015).
O monitoramento da vespa-da-galha é feito mediante o uso de armadilhas adesivas amarelas, porém, até o momento não há um protocolo que conste do número de armadilhas/ha
a ser utilizado. Como não existe uma metodologia padrão efetiva no manejo das populações
de L. invasa, o controle biológico com parasitoides de larvas maduras ou pupas e a resistência
de plantas são as ferramentas mais promissoras (DITRITCH-SCHRÖDER et al., 2014; GARNAS
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et al., 2012; JORGE et al., 2016; WILCKEN et al., 2015). Por ser a vespa-da-galha uma espécie
australiana o controle biológico clássico com importação de inimigos naturais provenientes
do local de origem (Austrália) é o mais indicado para o controle dessa praga (Mendel et al.,
2017). O parasitoide Megastigmus brasiliensis Dognlar et al., 2013 (Hymenoptera: Torymidae)
é nativo do Brasil. No entanto, a espécie australiana Selitrichodes neseri Kelly & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) seria a mais promissora devido à facilidade de criação e a que apresentaria
o melhor desempenho e adaptação no campo segundo estudos na África do Sul (DITRITCH-SCHRÖDER et al. 2014).
Por ser uma espécie de recente introdução no Brasil (apenas três anos), não se conhece o
tempo para o estabelecimento de S. neseri nos locais de liberação e a sua dispersão. O conhecimento destes fatores é necessário para melhorar a efetividade do controle biológico clássico.
Portanto, o objetivo geral foi estudar a flutuação populacional e distribuição espacial de L.
invasa e de seus parasitoides S. neseri e Megastigmus spp. em plantio comercial de Eucalyptus
spp. em Itamarandiba, MG, Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo foi localizada em uma plantação comercial de Eucalyptus spp. no município
de Itamarandiba, MG, Brasil. A área consistiu em um talhão de teste de progênies de Eucalyptus
saligna, de 2,9 hectares, e os talhões vizinhos: uma área com Eucalyptus camaldulensis e três talhões
de diferentes clones de E. cloeziana (clones A, B, C). O clima na localidade é majoritariamente
seco, com temperatura média de 20,9 °C e pluviosidade média anual de 1112 mm.
Para a coleta dos insetos foram utilizadas armadilhas adesivas amarelas dupla face da Biocontrole ®, de 10 x 12,5 cm, penduradas entre duas árvores com um arame plastificado a uma
altura aproximada de 1,8 m do solo tamanho standard utilizado para o monitoramento de L.
invasa e outras pragas chave do eucalipto na região. Essas armadilhas vêm sendo empregado
no Brasil (WILCKEN, C. F. comunicação pessoal, 2017) e no Uruguai (Jorge, C. comunicação
pessoal) para o monitoramento de pragas exóticas do eucalipto.
As avaliações foram realizadas de março de 2016 a março de 2017, sendo trocadas mensalmente, totalizando 13 coletas. Após a troca, cada armadilha foi colocada em um filme de
PVC transparente para proteger os insetos capturados e facilitar a contagem dos indivíduos.
No talhão de E. saligna foram colocadas 96 armadilhas em oito linhas com 12 armadilhas
cada uma, separadas a uma distância em média de 22 x 10 m. Nos talhões dos clones A, B e
C foram colocadas 12 armadilhas em duas linhas, nos clones A e C a uma distância de 15 x
30 m, e no clone B a 65 x 30 m e na bordadura com E. camaldulensis 6 armadilhas separadas a
uma distância de 65 m. Durante o período de estudo foram avaliadas 1656 armadilhas, sendo
1152 no talhão de E. saligna, 72 no de E. camaldulensis, e 144 em cada um dos três talhões de E.
cloeziana. Para a avaliação da dispersão do parasitoide S. neseri foram liberados 1000 indivíduos
do parasitoide no centro do talhão de E. saligna em maio de 2016. A posição de cada uma das
armadilhas nos talhões avaliados foi georeferenciada com GPS para avaliar a infestação de L.
invasa e a dispersão dos parasitoides S. neseri e Megastigmus sp. A construção dos mapas de dispersão foi realizada com o programa Q-GIS 2.2.0 Valmiera, empregando a função “heatmap”,
com o mapa de Kernel com a função “Quártica (biponderada)”, com um raio de 30 metros,
ponderado a partir do vizinho mais próximo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram capturados 15778 indivíduos de L. invasa, 792 de Megastigmus spp e 1375 de S. nesei
(Tabela 1). As capturas de L. invasa reduziram principalmente de março a agosto de 2016, aumentando novamente em setembro (2016), diminuindo de novo em fevereiro de 2017 (Tabela
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1). O número de indivíduos de Megastigmus spp. começou a diminuir a partir de junho de
2016, e desde novembro deixaram de ser capturados nas armadilhas (Tabela 1). Os registros de
S. neseri começaram a aumentar em setembro de 2016 e observou-se uma diminuição a partir
de fevereiro de 2017 (Tabela 1).
Tabela 1. Número de indivíduos de L. invasa e dos parasitoides capturados nas armadilhas amarelas
por mês. *= Mês da liberação de S. neseri no talhão de E. saligna.
Datas
Mar-16
Abr-16
Mai-16(*)
Jun-16
Jul-16
Ago-16
Set-16
Out-16
Nov-16
Dez-16
Jan-17
Fev-17
Mar-17
Totais

L. invasa
7578
2555
1256
682
108
60
154
444
886
823
852
289
91
15778

Megastigmus spp.
78
228
135
277
38
28
7
1
0
0
0
0
0
792

S. neseri
0
0
1
2
0
0
31
32
73
201
542
373
120
1375

As médias de capturas de L. invasa foram maiores no talhão de E. saligna, seguido da área com
E. camaldulensis (Tabela 2), enquanto que o menor número de capturas ocorreu nos talhões de
E. cloeziana pois a espécie é considerada resistente ou pouco preferida por L. invasa. A diferença
entre os clones B e C com o clone A pode ser devido a que este último é o de maior idade entre
todos e L. invasa tem preferência por talhões com menos de dois anos. As capturas médias de
Megastigmus spp. tiveram um padrão similar ao observado em L. invasa, mas a diferença nas
capturas entre os talhões B e C foi maior (Tabela 2). Dado o menor tempo de permanência do
parasitoide S. neseri na área, ele foi mais capturado no talhão de E. saligna (onde foi liberado) e
no talhão de E. camaldulensis com um nível de infestação da vespa-da-galha maior (Tabela 2).
Tabela 2. Número total de insetos capturados e capturas médias por armadilha em cada talhão.

Talhões
E. camaldulensis
E. saligna
Clone A
Clone B
Clone C

Leptocybe invasa
(Hymenoptera:
Eulophidae)
Total
Média
661
9,18
13348
11,59
105
0,73
857
5,95
822
5,71

Megastigmus spp.
(Hymenoptera:
Torymidae)
Total
Média
28
0,39
677
0,59
5
0,035
70
0,49
13
0,09

Selitrichodes neseri
(Hymenoptera:
Eulophidae)
Total
Média
7
0,10
1355
1,41
1
0,007
11
0,08
1
0,007

L. invasa foi mais abundante na área central (talhão de E. saligna), sendo que os talhões
vizinhos começaram a aumentar de julho a outubro. Também foi observada a dispersão do
parasitoide S. neseri a partir do ponto de liberação desde o mês de setembro.
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CONCLUSÃO
As capturas de L. invasa diminuíram no percorrer do tempo das avaliações, assim como do
parasitoide nativo Megastigmus sp., deixando este último de ser observado nas armadilhas.
Apesar do parasitoide S. neseri demorar alguns meses para ser capturado nas armadilhas, ele
conseguiu se estabelecer no local de liberação. Por tanto, o uso deste parasitoide foi efetivo na
área de estudo e conseguiu se dispersar pelos talhões avaliados, comprovando sua adaptação
as condições climáticas de Itamarandiba, MG. As avaliações continuarão para verificar a manutenção da redução da população da praga, para comprovar o efeito do controle.
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RESUMO
As condições do sítio, juntamente ao material genético e a idade, estão entre os fatores que podem afetar
a produção e alocação de biomassa para os diferentes componentes das árvores. Neste experimento foi
avaliado o efeito de diferentes densidades populacionais sobre a produção e alocação de biomassa de
um clone de eucalipto. Foram testadas doze densidades populacionais, variando de 498 a 13,333 plantas
por hectare. As avaliações foram realizadas quando as árvores tinham 36 meses de idade, determinandose a produção de biomassa aérea por planta e por área, e a alocação de biomassa para os componentes
folhas, galhos, casca e lenho. Os valores de biomassa da parte aérea por hectare decresceram com a
redução da densidade de plantas, e os valores de biomassa da parte aérea por planta aumentaram
com a redução na densidade populacional. A alocação proporcional de biomassa para folhas e galhos
aumentou com a diminuição da densidade de plantas; enquanto, a alocação proporcional de biomassa
para madeira reduziu. A maior produção de biomassa aérea por planta (119,5 kg planta-1) foi obtida
na densidade de 2,564 árvores ha-1. A maior densidade de plantas proporcionou a maior produção de
biomassa aérea por área.
Palavras-chave: distribuição de biomassa, espaçamento de plantio, Eucalyptus urograndis

INTRODUÇÃO
Considerando a forte exploração predatória da cobertura vegetal do bioma Caatinga causada
pela alta demanda por madeira associada ao baixo estoque de madeira deste bioma (SEBRAE,
2013) a introdução de espécies do gênero eucalipto, que apresenta rápido crescimento e comprovada resistência à déficit hídrico (IBÁ, 2017), poderia ser uma alternativa sustentável para
essa realidade.
O empreendimento florestal pode trazer diversos benefícios sociais, ambientais e econômicos. Porém, o sucesso do mesmo depende, entre outros fatores, do adequado planejamento da
implantação da floresta, sobretudo da escolha correta da espécie, do preparo do solo, do manejo
e da colheita (SILVEIRA et al., 2014). Dentre os fatores mais importantes, deve-se considerar a
escolha do espaçamento de plantio, que define a densidade populacional.
O efeito da densidade populacional varia com a qualidade do sítio, sendo que em regiões
com déficit hídrico geralmente utiliza-se menores densidades populacionais, a fim de reduzir
o impacto da competição interespecífica pelos recursos água, luz e nutrientes.
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito de diferentes densidades populacionais sobre
a produção e alocação de biomassa de clone híbrido de Eucalyptus urograndis, aos três anos de
idade, na região litorânea do Rio Grande do Norte.
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MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido na Área de Experimentação Florestal da Escola Agrícola de Jundiaí
– Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UAECIA), da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Macaíba – RN. O solo da área é um Latossolo Amarelo, de textura arenosa e topografia plana. A temperatura média anual é de 27ºC. O clima da
região é caracterizado como sub-úmido.
Para o preparo do solo foram realizadas duas gradagens cruzadas. Foi realizada adubação
e calagem conforme recomendações para a espécie, pelo IPEF, de forma a garantir que não
houvesse limitação de nutrientes (2 t de calagem; adubação de fundação 350 kg ha-1de N-P-K
(06-36-06), adubação de cobertura 100 g planta-1 de N-P-K (06-36-06); adubação de manutenção 400 kg ha-1 de N-P-K (14-36-14) na projeção da copa; 150 kg ha-1 de micronutrientes
(FTEBR12). Em toda área garantiu-se que não houvesse presença de plantas indesejadas, com
a aplicação de herbicida.
O delineamento utilizado foi “sistemático com fator quantitativo contínuo”, adaptação do
proposto por Nelder (1962). Consistiu no plantio das árvores linearmente, tendo distâncias
específicas a partir do centro do ensaio com um aumento gradual no espaço entre as árvores
(+30 cm), mantendo a distância nas entrelinhas constante de 3 m (Figura 1). A parcela em estudo continha sete linhas de 27 árvores clonais de um híbrido de Eucalyptus urograndis, somando
189 árvores. Foram consideradas úteis somente as três linhas centrais, sendo desconsideradas
duas linhas de cada lateral (bordadura).

Figura 1. Croqui do experimento, indicando a parcela útil e as respectivas árvores abatidas.

Assim, a parcela útil constituía-se de três linhas (repetições) de 24 plantas cada, localizadas
na parte central do plantio, contendo 24 tratamentos dispostos de forma sistemática, dos quais
12 foram avaliados neste experimento. Desta maneira, os tratamentos avaliados foram 12
densidades de plantio (árvores ha-1) e os resultados foram avaliados a partir da área disponível
por planta (Tabela 1).
Tabela 1. Tratamentos avaliados no experimento.
Variável
Unidade
T1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Den. de plantio (árvores ha-1) 13.333 4.762 2.564 1.754 1.333 1.075 901 775 680 606 546 498
Área por planta
(m²)
0,8 2,1 3,9 5,7 7,5 9,3 11,1 12,9 14,7 16,5 18,3 20,1

As árvores foram avaliadas aos 36 meses de idade. Os dados de biomassa foram obtidos em
campo, utilizando-se o método destrutivo de quantificação. Após o abate, os componentes
das árvores foram separados e pesados para determinação da massa úmida, e foram retiradas
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amostras de cerca de 300 g de cada componente, por árvore. Após a secagem em estufa de
renovação e circulação de ar, a 65ºC, até chegarem a peso constante, foi determinada a massa
seca das amostras. A partir da massa seca das amostras, determinou-se a massa seca para cada
um dos componentes da árvore e a biomassa da parte aérea.
Realizou-se ajuste de equações de regressão (p < 0,05) utilizando-se o software Assistat. Foram
ajustadas equações relacionando a produção de biomassa por área e por árvore, e alocação (%)
de biomassa para os componentes folhas, galhos, casca e lenho, todos em função da área vital.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção de biomassa aos 36 meses de idade foi influenciada pelas diferentes densidades
de populacionais (Figura 2). O ponto de máxima produção de biomassa individual (118,47
kg planta-1) ocorreu ao se disponibilizar 17 m² planta-1 (Figura 2A), sendo que a partir desse
ponto não ocorre incremento com a redução da densidade populacional, porque ainda não
há competição evidente nestes tratamentos, na idade de 3 anos. São relatados valores de 15
m² planta-1 para obtenção da maior produção por planta de E. camaldulensis, em Minas Gerais,
aos 32 meses de idade (OLIVEIRA NETO et al., 2003).
A produção de biomassa total por unidade de área decresceu com a redução da densidade
populacional (Figura 2B). A área vital necessária para obter a maior produção de biomassa por
área, aos 36 meses de idade, foi de 0,8 m² planta (205,5 t ha-1), visto que este é o ponto mínimo da equação. Em plantios menos adensados há um maior desenvolvimento da parte aérea,
devido ao maior crescimento diamétrico dos indivíduos, já em plantios mais adensados ocorre
maior produção de biomassa por unidade de área, em razão do maior número de indivíduos
(OLIVEIRA NETO et al., 2003).

Figura 2. Produção de biomassa aérea do clone de Eucalyptus urograndis, aos 36 meses de idade,
em função da área vital, na região litorânea do RN.

A distribuição de biomassa nos componentes da parte aérea das árvores do clone híbrido
de Eucalyptus urograndis foi alterada com as diferentes densidades de plantio em Macaíba-RN,
aos 36 meses de idade. A proporção de folhas e galhos tendeu a aumentar de 6 para 8% e de
4 para 6%, respectivamente, com o aumento da área útil; em contraposição, a contribuição
do lenho reduziu de 77 para 73% (Figura 3). A proporção de casca não foi modificada com a
alteração da densidade populacional.
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Figura 3. Distribuição relativa da biomassa entre os componentes da parte aérea do clone de Eucalyptus
urograndis, aos 36 meses de idade, na região litorânea do RN.

A alocação de biomassa pode variar com a espécie, com a idade, competição por recursos,
qualidade do sítio, etc (GONÇALVES; MELLO, 2004). Ao se oferecer grande área útil por planta
pode ocorrer a alocação de biomassa para componentes não comercializáveis da árvore (OLIVEIRA NETO et al., 2003). A maior porcentagem de madeira nos plantios mais adensados
ocorre provavelmente devido as árvores em alto nível de competição apresentarem aceleração
no ritmo de crescimento, chegando à idade adulta mais cedo, o que possibilita a redução do
ciclo de corte do plantio (PACHECO et al., 2015).
CONCLUSÃO
Apesar da redução na produção por árvore, com o aumento da densidade populacional
houve maior produção de biomassa por área e maior alocação de biomassa para o lenho. No
entanto, outros parâmetros, como a viabilidade econômica e sustentabilidade do sítio precisam
ser avaliados antes da definição da densidade populacional a adotar.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi quantificar a influência do microambiente sobre variáveis de crescimento em
mudas clonais de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla (E. urograndis) em fase de viveiro. A pesquisa foi
composta por dois experimentos, cada um deles com um clone de Eucalyptus urograndis, com delineamento
experimental inteiramente casualizado com três tratamentos (microambientes): canteiros suspensos a pleno
sol sem cobertura plástica; minitúnel com cobertura de filme plástico difusor de 150 mícron; minitúnel com
cobertura de filme plástico azul. As variáveis morfofisiológicas analisadas no final do ciclo de produção,
90 dias após a estaquia, foram altura da parte aérea, diâmetro do colo, números de folhas, área foliar e
transpiração. Aos 90 DAE, a altura média das mudas foi maior quando produzidas em minitúnel com
os filmes plásticos azul e difusor, para os dois clones. O minitúnel com filme plástico azul promoveu
maior diâmetro das mudas de IPB 2. Os microambientes, proporcionados pelas diferentes coberturas,
influenciaram diferentemente os clones de Eucalyptus urograndis. As mudas do clone IPB13 apresentaram
maior rusticidade quando produzidas a pleno sol, evidenciada por menor transpiração.
Palavras-chave: plasticultura; transpiração; qualidade de mudas; viveiro florestal

INTRODUÇÃO
Filmes plásticos proporcionam ambientes favoráveis para o desenvolvimento de mudas florestais aumentando qualidade e produtividade (ANDRADE et al., 2011; GUISELINI et al., 2010).
A escolha do material de cobertura do ambiente protegido é fator decisivo para manutenção
e desenvolvimento da cultura, alterando a radiação solar transmitida ao interior da estufa,
beneficiando as plantas de acordo com suas exigências (TEIXEIRA et al., 2015).
A criação de microambientes adequadas no interior dos ambientes protegidos pode ser obtida
pela combinação de diferentes materiais de cobertura (GUISELINI et al., 2007), promovendo a
conservação de energia, reflexão de parte da energia solar, resultando em menores temperaturas
no verão e maiores temperaturas no inverno (CAMPOE et al., 2013), o que promove a difusão
da luz aumentando a eficiência de captura de energia pelas plantas e, consequentemente a
eficiência da fotossíntese (CARON et al., 2014).
O uso de novos filmes plásticos e dos minitúneis na produção de mudas de eucalipto é recente e os resultados controversos. Por isso é necessário compreender a dinâmica entre planta-substrato-água-atmosfera que ocorre nestes microambientes e consequentemente relacioná-los
com as variáveis morfológicas e fisiológicas que refletem o desenvolvimento e qualidade das
mudas.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi quantificar a influência do microambiente sobre
variáveis de crescimento em mudas clonais de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla (E. urograndis) em fase de viveiro.
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MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido entre os meses de Março a Junho de 2018, no viveiro do
Departamento de Ciência Florestal/Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, localizada nas coordenadas geográficas 22º 51’ Latitude
Sul e 48º 26’ de Longitude Oeste com altitude média de 780 metros.
A pesquisa foi composta por dois experimentos, cada um deles com um clone de Eucalyptus
urograndis, ambos com delineamento experimental inteiramente casualizado com três tratamentos (microambientes): canteiros suspensos a pleno sol sem cobertura plástica; minitúnel
com cobertura de filme plástico difusor de 150 mícron; minitúnel com cobertura de filme
plástico azul. Os experimentos foram compostos por quatro repetições (bandejas) com 44
mudas, sendo as 12 mudas centrais de cada bandeja usadas para as avaliações, totalizando 48
por tratamento.
Na condução do experimento foram utilizadas casa de vegetação para enraizamento das
estacas (30 dias) e casa de sombra para aclimatação após enraizamento (7 dias). Após esta fase
as mudas foram levadas aos canteiros suspensos e submetidas aos tratamentos. Durante esta
fase, o sistema de irrigação foi o de microaspersão com vazão dos bocais de 105 L h-1 e a lâmina diária de 12 mm, parcelada 3 vezes ao dia, sendo realizadas as 9:00, 12:00 e 15:00 horas.
Os recipientes utilizados foram tubetes de polietileno (50 cm3) e bandejas de polietileno,
com 176 células, sendo 25% ocupado pelas mudas. O substrato utilizado foi um produto
comercial composto por turfa Sphagnum, casca de arroz torrefada e vermiculita. A adubação
de crescimento via fertirrigação foi realizada semanalmente, do 38º ao 80º dia, três vezes na
semana com solução completa de macro e micronutrientes. Para a adubação de rustificação,
aplicada três vezes na semana, por 10 dias a partir do 81º dia, usou-se cloreto de potássio na
concentração de 700 mg L-1 de K2O.
As variáveis morfofisiológicas analisadas no final do ciclo de produção, 90 dias após a estaquia (DAE), foram altura da parte aérea, diâmetro do colo e números de folhas (12 mudas por
parcela, 48 por tratamento) e área foliar e transpiração (quatro mudas por parcela, 16 por tratamento). Para avaliar a transpiração usou-se o método das pesagens, descrito por Silva (2017).
Os dados foram submetidos à análise de variância e nos casos em que houve diferença
significativa foi realizado teste de Tukey a 5% de probabilidade para comparação das médias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aos 90 DAE, a altura média das mudas foi maior quando produzidas em minitúnel com
os filmes plástico azul e difusor, para os dois clones. O minitúnel com filme azul promoveu
maior diâmetro das mudas de IPB 2. Para o clone IPB 13 não houve diferenças no diâmetro
das mudas (Tabela 1).
Tabela 1. Efeito dos diferentes microambientes nas variáveis morfofisiológicas das mudas de
Eucalyptus urograndis.
Variável
H
DC
NF
AF
TR

IPB 2
IPB 13
Pleno sol
Azul
Difusor CV (%) Pleno sol
Azul
Difusor
21,1 b
29,2 a
26,0 a
7,51
20,0 b
28,2 a
26,2 a
3,11 c
3,46 a
3,31 b
2,15
3,05 a
3,33 a
3,34 a
34 a
29 a
36 a
27,64
44 a
29 b
26 b
303,31 a 309,56 a 316,00 a 14,95
339,81 a 233,06 b 249,43 b
8,48 a
8,27 a
8,95 a 20,80
7,30 b
11,71 a
11,55 a

CV (%)
7,22
5,65
16,77
14,35
16,95

Médias seguidas por letras iguais na linha, dentro do mesmo clone, não diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey (p < 0,05). H – altura, em cm; DC – diâmetro de colo, em mm; NF – número de folhas; AF – área foliar,
em cm2 planta-1; TR – transpiração, em mg m-2 s-1.
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Para as mudas do clone IPB 2 não houve diferença significativa entre os diferentes microambientes para as variáveis número de folhas e área foliar. Já para as mudas do clone IPB 13,
tanto a área foliar quanto o número de folhas das mudas foram maiores a pleno sol.
A transpiração diária das mudas do clone IPB 2 não apresentou diferença entre os tratamentos. Já para o clone IPB 13, os valores médios da transpiração das mudas foram superiores com
o uso dos filmes azul e difusor, indicando maior rusticidade das mudas produzidas a pleno
sol (Tabela 1).
Analisando a transpiração das mudas ao longo do dia em função dos diferentes microambientes (Figura 1 e 2), observa-se que as mudas de IPB 2 e IPB 13 nos tratamentos com filmes
difusor e azul apresentaram um padrão diferente das mudas produzidas a pleno sol, com alta
transpiração no início do dia e queda acentuada a partir das 12 horas. Já as mudas a pleno sol
apresentam um padrão mais observado nas literaturas (LOPES et al., 2005; SILVA et al., 2004).

Figura 1. Transpiração ao longo do dia para as plantas de Eucalyptus urograndis (Clone IPB 2) sob
cada microambientes.

Figura 2. Transpiração ao longo do dia para as plantas de Eucalyptus urograndis (Clone IPB 13)
sob cada microambientes.
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Os resultados deste estudo demonstraram que há diferença na resposta à transpiração entre
os diferentes clones, conforme Martins et al. (2008).
CONCLUSÃO
Os microambientes, proporcionados pelas diferentes coberturas, influenciaram diferentemente os clones de Eucalyptus urograndis. As mudas do clone IPB13 apresentaram maior rusticidade
quando produzidas a pleno sol, evidenciada por menor transpiração e folhas mais coriáceas e
menores, embora em maior número. O clone IPB2 foi menos influenciado. Os ambientes com
cobertura proporcionaram maior crescimento em altura e diâmetro.
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RESUMO
O açaí é uma palmeira típica da Amazônia, de clima tropical, onde a taxa de emergência pode variar de
acordo com os indivíduos e, por isso, estudos relacionados a emergência e crescimento inicial em viveiro
são fundamentais. Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar a emergência e desenvolvimento
inicial de cinco matrizes de Euterpe oleracea Mart. As progênies foram coletadas no município de Santarém,
o experimento foi realizado em viveiro, num delineamento experimental inteiramente casualizado, com
cinco tratamentos (matrizes) e cinco repetições, sendo a parcela composta por 10 mudas, totalizando
250 plantas. Foram avaliados a emergência em dia após a semeadura (DAS) por matriz até 40 DAS e a
altura da parte aérea (cm) das mudas aos 50, 60 e 70 DAS. As plântulas iniciam sua emergência aos 25
dias após sua semeadura e estabilizam-se aos 40 dias após a semeadura. Crescimento inicial das mudas
foi diferente entre as matrizes. A matriz 1 apresentou maior valor de altura da parte aérea para todas
avaliações, diferindo estatisticamente apenas das matrizes 2 e 3.
Palavras-chave: açaí, sementes, melhoramento florestal

INTRODUÇÃO
O açaí (Euterpe oleracea Mart.) é uma palmeira típica da Amazônia, ocorre em toda Amazônia até a Bahia, sendo muito comum no estuário do rio Amazonas, em terrenos de várzeas e
terra firme. É uma espécie de clima tropical que não suporta longas secas, sendo adaptado em
regiões em que o volume de chuva varia de 2.000 a 2.700 mm anual, com umidade relativa
superior a 80% e temperatura em torno de 28ºC (NOGUEIRA et al., 1995).
Considerando que a maioria das espécies florestais nativas é propagada por via sexuada, Leão
et al. (2005) menciona a necessidade de conhecimento do material propagativo, principalmente
de espécies de interesse. O processo de produção de mudas florestais a partir de indivíduos
selecionados, podem demonstram qualidades de interesse da planta mãe, sendo necessário a
avaliação das características fenotípicas de uma espécie (BOENE et al., 2013).
Para a melhor emergência é necessário ambiente ideal para o desenvolvimento das plântulas,
podendo variar de acordo com os indivíduos, e estudos relacionados são fundamentais para o
conhecimento e identificação do desenvolvimento inicial em viveiros florestais (FONSECA et
al., 2006). Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar a emergência e desenvolvimento
inicial de cinco matrizes de Euterpe oleracea Mart.

86 ■ Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP)

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado no Viveiro Experimental de Produção de Mudas do Instituto
de Biodiversidade e Florestas da Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém – PA, sob as
coordenadas geográficas de 2° 26’ 22’’ S, 54° 41’ 55’’ W com 43 m de altitude.
A espécie utilizada foi a Euterpe oleracea, cujas sementes foram coletadas de matrizes selecionadas em diferentes localidades do município de Santarém - PA, levadas para o Laboratório de
Sementes Florestais – LSF para o beneficiamento. A quebra de dormência foi realizada através
da imersão em água quente (70°C) durante 15 minutos.
A semeadura foi realizada diretamente em sacos plásticos com capacidade de 1,5 kg, colocando duas sementes. Os sacos plásticos ficaram acondicionados ao nível do solo devidamente
identificadas. Durante a realização do experimento, a irrigação foi realizada diariamente, de forma manual, mantendo sempre a capacidade de campo do substrato para todos os tratamentos.
O substrato utilizado foi uma mistura de 50% terra preta, 30% de palha de arroz torrefada,
0% de cama de aviário e 10% de serragem, a mistura foi realizado no próprio local de instalação
do experimento. Aos 40 dias após semeadura foi efetuado o raleio, eliminando-se as mudas
excedentes em cada embalagem, deixando apenas uma, sendo esta a melhor e a mais central.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (matrizes)
e cinco repetições, sendo a parcela composta por 10 mudas, totalizando 250 plantas. Foram
avaliados a emergência em dia após a semeadura (DAS) por matriz até 40 DAS e a altura da
parte aérea (cm) das mudas aos 50, 60 e 70 DAS.
As análises estatísticas foram efetuadas para determinar as contribuições relativas, através da análise
de variância, sendo utilizado o teste de Tukey a 5% de probabilidade para comparação das médias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As plântulas iniciaram sua emergência aos 25 dias após sua semeadura e estabilizaram aos 40
dias após a semeadura, com média geral de 30,7. Apesar de ser lento o processo de emergência,
apresentou se de maneira uniforme, proporcionando baixo valor do coeficiente de variação e
desvio padrão (Tabela 1).
Tabela 1. Teste de médias para as variáveis emergência, em DAS e altura da parte aérea (H), em
cm, aos 50, 60 e 70 DAS nos cinco tratamentos testados, em mudas de Euterpe oleracea.
Tratamentos
1
2
3
4
5
Média
DP
CV (%)

Parâmetros morfológicos
Emergência
50 DAS
60 DAS
29 b
6,5 a
11,9 a
34 a
4,6 c
9,4 c
31 ab
5,2 bc
9,7 bc
30 ab
6,0 ab
11,1 abc
30 ab
6,1 ab
11,3 ab
30,7 *
5,7 **
10,7 **
1,97
0,58
0,85
6,41
10,25
7,98

70 DAS
18,3 a
14,9 b
15,0 b
16,8 ab
17,4 a
16,5 **
1,07
6,54

1% de probabilidade (p < .01), * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05), ns não significativo
(p >= .05) pelo Teste de Tukey. As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente
entre si.

Houve diferença significativa para a média de emergência das plântulas de açaí, onde a
matriz 1 apresentou menor valor, sendo igual estatisticamente as matrizes 3, 4 e 5 (Tabela 1).
As plântulas da matriz 2 demoraram mais dias para emergirem, mesmo após sua imersão em
água quente a fim de quebrar sua dormência.
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Nascimento (2008) descreve que o processo de emergência do açaí é relativamente lento, onde
sementes procedentes de frutos maduros, semeados imediatamente após a remoção da polpa,
com grau de umidade adequado para a semeadura apresentam germinação superior a 90%.
A análise de variância realizada para o parâmetro altura, informada na tabela 1, demostrou
que houve diferenças significativas entre as matrizes ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste
de Tukey para as três medições.
Os indivíduos da matriz 1 apresentaram maiores alturas para todas avaliações, diferindo
estatisticamente apenas das matrizes 2 e 3. Essa diferença pode ser proporcionada pela emergência, onde plântulas que emergiram primeiro conseguiram melhor desenvolvimento inicial.
Para Munguambe (2013) a altura é um dos principais parâmetros das plantas para seleção
e classificação de mudas, além de ser uma característica não destrutiva e fácil medição. Nascimento (2008) relata que as mudas de açaí podem ser plantadas em seus locais definitivos após
4 a 6 meses, apresentando altura média de 40 a 60 cm medidas a partir do coleto da planta.
Martins-Corder e Saldanha (2006) em estudo conduzido durante 210 dias, as plântulas de açaí
obtiveram médias de altura de 1,92 cm, após aplicar os mesmos tratamentos pré-germinativos
do trabalho em questão, mas semeando um mês depois de armazenadas em câmara fria a 5 ±
2º C, demonstrando que sementes de Euterpe oleracea não toleram armazenamento.
CONCLUSÃO
Sementes de Euterpe oleracea apresentam emergência uniforme com média de 30,7 DAS. Crescimento inicial das mudas foi diferente entre as matrizes. A matriz 1 apresentou maior valor de
altura da parte aérea para todas avaliações, diferindo estatisticamente apenas das matrizes 2 e 3.
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ABSTRACT
The patterns of nutrient uptake and translocation remain unknown for most species of Brazilian native
trees. Matching nutrient availability to tree demand is a key to increase wood productivity. Using
nondestructive and user-friendly microprobe X-ray fluorescence spectroscopy (µ-XRF), we investigated
the radial distribution of Ca, K and S along the trunk of Enterolobium contortisiliquum. The elemental
variation trends showed that Ca was mostly present in the earlywood, with decreasing trend during
the dry season. Potassium and sulfur profiles were positively correlated, they presented higher levels at
the initial growth period. The results presented herein of temporal process of elements uptake foster
better fertilization strategy for each stage of growth and understanding of the influence of the climate
conditions in the tree species behavior.
Keywords: dendrochemistry, fast-growing trees, mineral nutrition, forest restoration

INTRODUCTION
The mineral nutrition supply is one of the most important aspects for a successful forest
restoration project. Plantations establishment have occurred mainly in soils with low natural
fertility in Brazil, therefore, it is indispensable to know the nutritional demands of those native
tree species (BARROS et al., 2004). The trees show high variability of elemental content in the
wood, due to the complex nature of uptake, transportation, incorporation and remobilization
of elements during the growth period (SCHARNWEBER et al., 2016). In order to assess that
temporal nutrients demand, dendrochemistry studies using the µ-XRF technique have proved a
keen strategy (GILFRICH et al., 1991; HEVIA et al., 2018). The concentration profile of elements
along the tree rings using the µ-XRF technique also allows assessing the tree response to climatic
conditions (BONINSEGNA et al., 2009) and anthropic disturbances (BERAMENDI-OROSCO
et al., 2013; GERALDO et al., 2014).
This work aimed at assessing the content of S, K and Ca along the rings of six-year-old Enterolobium contortisiliquum (Leguminosae - Mimosoideae) trees from a forest restoration project by
µ-XRF technique. Our study promotes a better understanding of the uptake and translocation
kinetic processes of these elements for this Brazilian native species commonly used to restore
degraded areas.
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MATERIAL AND METHODS
Study area
A Brazilian fast-growing tree species named Enterolobium contortisiliquum with six-year-old were
harvested from a mixed forest restoration project. The trees were planted at the Experimental
Station of Forest Science of São Paulo University (Atlantic forest biome), in Barra Bonita, São Paulo
State, Brazil (22°40’S and 48°10’W) in march 2004. The area presents a subtropical climate Cfa
(Köeppen) with hot summers, 1,315 mm annual rainfall and average annual temperature of
20.8°C (FLORES et al., 2016).
Sample preparation
A 2 cm thick Enterolobium contortisiliquum wood disk was cut in the transverse direction of the
bole at 0.30 cm above the soil. A transverse radial wood sample (63.6 mm width x 2 mm thick)
was made from the wood disk using a double-circular saw. The samples were dried at 60 °C in
a climatic chamber during 48h. Then, they were fixed in a sample holder for µ-XRF analysis.
XRF elements analysis
The exploratory investigation for S, K and Ca distribution was performed using a benchtop
µ-XRF spectrometer (ORBIS PC, EDAX). The experiment consisted in recording line scans (32
points) along the wood sample. X-rays were provided by a Rh anode, operating at 40 kV and
800 μA, the beam diameter was delimited to 1 mm by a collimator, the XRF was detected by a
30 mm2 SDD and the dwell time was 20 s per point.
To distinguish the X-ray fluorescence signal from the noise, a threshold was determined for
each element according to Equation 1.
(1)
where: BG = the background estimated (for each point) by the ORBIS software under the element Kα intensity (cps); and t = the time of the spectrum acquisition per point (s).
Rh Kα Compton scattering was used to normalize the XRF intensity differences caused by the
matrix density along the wood profile (Marguí et al., 2009). The Kα intensity of each element
was divided by the Rh Kα Compton scatter intensity of each point.
Pearson’s correlation was used to observe possible trends between the elements distribution
along the radial profile analyzed.
RESULTS AND DISCUSSION
The XRF intensity is directly proportional to the elemental concentration. Figure 1A shows
that the radial distribution of S, K and Ca in Enterolobium contortisiliquum varied during the tree
growth period. Calcium presented the highest variation in the wood radial profile, which may
represent seasonal patterns of the element absorption from the soil, which is mostly taken up by
mass flux in the wet season. The highest Ca and K peaks were detected at the earlywood during
the wet season. Similarly, results have been observed for these both elements in the tree-rings
of silver poplar and pedunculate oak wood (SMITH et al., 2014). In the later study, the authors
also suggested that variation in elemental concentrations can be associated to physiological
and anatomical processes within the trees.
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Figure 1. (A) S, K and Ca distribution along the radial profile of the wood of six-year-old Enterolobium
contortisiliquum. The dashed black line represents the analyzed region (line scan). Regression for K
and S (B) and XRF spectrum (C).

In the first years, the Enterolobium contortisiliquum absorbed more K and the uptake of this
element slightly decreased during the period of growth. This finding highlights the importance
K fertilization in the initial growth, while the seedling is competing for apical dominance and
water supply (SARDANS; PEÑUELA, 2007). The S presented the same behavior as K, the positive correlation between K and S is quantitatively expressed in Figure 1(B). To the best authors
knowledge, it is the first evidence of S and K relations during the growth period for Brazilian
native species. Both elements showed a tendency of higher presence during the initial growth
and remaining constant along the radial profile of the wood. After the first year, the S higher
levels have been observed largely in the dry season, which may suggest a higher uptake of this
element in this period as a reserve for the next growth year (BARRELET et al., 2006). Figure 1C
shows a XRF spectrum recorded from a single point in the wood profile, it is possible clearly
distinguish S, K and Ca Kα peaks and the Compton scattering.
CONCLUSION
Ca presented the most expressive variation along the radial profile in the Enterolobium
contortisiliquum wood. A slightly higher levels of K and S along the radial profile have been
observed during the initial growth period. In addition, the µ-XRF showed a suitable tool for
non-destructively elemental monitoring along the radial profile in wood.
Altogether, this work suggests the importance of fertilization during the initial growth stages. The μ-XRF approach here presented might a handy tool to support the dendrochemical
investigations of forest scientists and engineers.
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RESUMO
Atualmente o gênero Pinus tem grande importância econômica e social no Brasil, entretanto, devido
à grande suscetibilidade a incêndios florestais, são necessários estudos acerca dos seus fatores causais
que, dentre eles, destaca-se a composição da serapilheira, que concomitantemente com seu teor de
umidade, tem papel decisivo no poder comburente em um incêndio florestal. Assim, esse estudo tem
como objetivo quantificar e classificar a serapilheira de um povoamento de Pinus elliottii de 30 anos,
localizado na Universidade Federal de Santa Maria, campus Santa Maria. Para isso, foram montadas
três parcelas de 15 m² nas quais foram alocadas aleatoriamente dez subparcelas de 25 cm x 25 cm e
coletadas amostras de serapilheira acumulada. Posteriormente as amostras foram separadas nas frações
acículas, miscelânea e galhos, e secas em estufa de circulação forçada. A biomassa nas diferentes frações
da serapilheira acumulada de Pinus elliottii, foi de 8,63 Mg ha-1 para acículas, 19,94 Mg ha-1 para
miscelânea e 1,86 Mg ha-1 para galhos. As quantidades encontradas de serapilheira representam um
potencial de alto risco a incêndios.
Palavras chave: incêndios florestais, comburente, combustível

INTRODUÇÃO
Atualmente no Brasil, os plantios de Pinus ocupam 1,6 milhão de hectares do total de 7,84
milhões de hectares de reflorestamento e concentram-se principalmente no Paraná (42%), Santa
Catarina (34%) e no Rio Grande do Sul (12 %) (IBÁ, 2017). Em termos econômicos o gênero
Pinus é utilizado como matéria-prima na produção de laminados, painéis, papéis, celulose,
serrados, entre outros produtos.
O ciclo de nutrientes faz o reaproveitamento da serapilheira que permanece sobre o solo,
através de sua decomposição e da liberação dos minerais, sendo reabsorvido pelas raízes das
plantas, aumentando o teor de matéria orgânica do solo durante os anos, aspecto desejado na
recuperação de solos degradados (BRUN et al., 2013).
Conforme Godinho et al. (2013) o conhecimento dos padrões de acúmulo de serapilheira simplifica o entendimento do grau de fragilidade dos ecossistemas diante da vigente ação antrópica.
Em povoamentos florestais, há maior suscetibilidade para a ocorrência de incêndios devido
principalmente a alta quantidade de matéria orgânica seca no solo e as demais características
intrínsecas aos locais pertencentes ao ecossistema florestal (GIACOMIN, 2014). Não bastando a
grande suscetibilidade a incêndios florestais, a serapilheira acumulada por todo o povoamento
constitui um importante vetor da disseminação e continuidade das chamas.
A serapilheira acumulada, especialmente em plantios de Pinus, deve ser estudada quando
se trata de incêndios florestais devido ao fato desse gênero apresentar lenta decomposição em
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comparação a serapilheira de folhosas, formando uma manta orgânica espessa e densa. Segundo Batista e Soares (1995), a quantidade excessiva de serapilheira impede a formação do
sub-bosque que é um componente necessário para a estabilidade ecológica dos povoamentos
e aumenta o potencial de destruição dos incêndios.
Segundo White et al. (2014) a quantidade de material combustível, está diretamente relacionada à intensidade de calor liberado pelo fogo, já a facilidade de combustão e a velocidade
de propagação do fogo depende dos tipos de materiais combustíveis presentes para queima.
Em função disso é fundamental conhecer a quantidade e analisar o potencial deste material
combustível depositado sob o solo, sendo ele qualquer material orgânico, vivo ou morto, no
solo ou acima dele, suscetível a participação no processo de combustão.
Segundo Rothermel et al. (1972), o conteúdo de umidade do material combustível é a mais
importante propriedade que controla a inflamabilidade dos combustíveis e a espessura do
manto está diretamente relacionada ao comprimento das chamas e à velocidade de propagação
do fogo. O acúmulo de materiais sobre o solo durante os anos aumenta drasticamente o risco
de incêndios. Assim, os estudos acerca da composição da serapilheira das plantações, conjuntamente com análises dos riscos de incêndios, se fazem essenciais para assegurar o desenvolvimento do plantio. O presente estudo teve por objetivo quantificar a serapilheira acumulada
em um povoamento de Pinus elliottii em Santa Maria - RS - Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em um povoamento Pinus elliottii com aproximadamente 30 anos,
em área pertencente a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria-RS, com
coordenada central de 29° 43’ 05.4” S e 53° 43’ 36.7” W.
O clima da região é do tipo Cfa (subtropical úmido), de acordo com a classificação climática
de Köppen, caracterizado por temperatura média anual de 19,3 °C, e precipitação bem distribuída ao longo do ano com média anual de 1688 mm (ADESM, 2018). O solo é classificado
como Alissolo Hipocrômico Argilúvico típico, de textura média, relevo suavemente ondulado
e substrato siltito-arenito (STRECK et al., 2018).
Na área experimental foram alocadas 3 parcelas retangulares de 3 m x 5 m, distribuídas aleatoriamente. Dentro das parcelas foram coletadas 10 amostras de serapilheira acumulada, com
moldura metálica de 0,25 m x 0,25 m (0,0625 m²). A serapilheira acumulada foi amostrada
até o solo mineral.
Após a coleta o material foi armazenado em sacos de papel devidamente identificados e
após levado ao Laboratório de Ecologia Florestal, para separação nas frações: acículas, galhos
e miscelânea.
Posteriormente ao processo de separação das amostras em frações, as mesmas foram submetidas à secagem em estufa de circulação e renovação de ar à 70 °C, durante 72 horas. Após
a estabilização dos pesos das amostras, todas foram pesadas em balança de precisão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O valor médio da serapilheira acumulada foi de 30,43 Mg ha-1, sendo que em todas as parcelas a maior quantidade de serapilheira foi na fração miscelânea (Tabela 1).
Os materiais vegetais, vivos ou mortos, têm diferentes mecanismos de retenção de água e
diferentes respostas ao clima, sendo o material vivo mais estável. Material morto é mais seco
e é mais influenciado pelas mudanças ambientais, sendo de importante influência para a propagação do incêndio (BATISTA; SOARES, 1995).
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Tabela 1. Valores da serapilheira em Mg ha , em um povoamento de Pinus elliottii, Santa Maria - RS.
-1

Parcela
1
2
3
Média
Desvio Padrão
Coeficiente de Variação (%)

Miscelânea
21,85
22,33
15,63
19,94
3,74
18,74

Acículas
Galhos
Mg ha-1
7,83
1,78
8,72
1,39
9,34
2,40
8,63
1,86
0,76
0,51
8,78
27,41

Total
31,46
32,44
27,37
30,43
2,68
8,83

Sabe-se que quanto maior a quantidade de combustível (material seco) maior a propensão
de um incêndio acontecer, sendo que combustíveis leves (de maior superfície) entram em ignição mais facilmente, comburem de forma mais rápida e completamente do que combustíveis
pesados (PEREIRA, 2010).
A grande proporção da fração miscelânea (66%) (Figura 1) encontrada é explicada pela dificuldade em distinguir as frações, em função do grau de deterioração do material vegetativo,
uma vez que o material não identificado ou encontrado sob essas condições constitui a fração
miscelânea. Dessa forma, a manta orgânica encontrada na área em estudo está em estágio
avançado de decomposição.

Figura 1. Porcentagem das frações constituintes da serapilheira acumulada em um povoamento de
Pinus elliottii.

Os autores Convington e Sackett (1984), observaram em um experimento de queima controlada em um povoamento de Pinus ponderosa, em São Francisco, EUA, que o conteúdo de
material apodrecido (em estágio avançado de decomposição), foi quase que completamente
consumido, reduziu em 99%, enquanto que o material lenhoso sadio, com teor de umidade
elevado, teve redução de 14%.
Considerando tais informações e a quantidade de miscelânea encontrada nesse estudo,
pode-se inferir que o alto potencial combustível da serapilheira acumulada dessa área é um
dos fatores que elevam os riscos de incêndios florestais. Quanto mais velho for o povoamento
de Pinus, maiores são as chances de se iniciar um incêndio florestal e, devido ao grande aporte
de material combustível, maior será o tempo para o fogo se extinguir de forma natural.
Porém, apesar das quantidades existentes de miscelânea (combustível) na área, esta fração
encontrava-se com um certo nível de compactação, o que diminui a quantidade de oxigênio
(comburente) e, como consequência, a queima é mais lenta e de baixa intensidade.
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CONCLUSÃO
A serapilheira acumulada apresentou uma quantia média de 30,43 Mg ha-1, com a maior
proporção da fração miscelânea, seguida por acículas e galhos. As quantidades encontradas de
serapilheira representam um potencial alto de risco de incêndios.
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RESUMO
Atualmente no cenário brasileiro de florestas plantadas comerciais, a colheita se destaca no uso das
tecnologias, enquanto nas atividades silviculturais ainda há, relativamente, baixo investimento em novas
tecnologias. Com base nessas asserções, realizou-se um levantamento em cinco empresas florestais
objetivando caracterizar o uso dos implementos nas atividades silviculturais. Este levantamento
caracterizou 1.137 implementos e, destes, 81,8% pertencem as empresas prestadoras de serviços (EPS),
resultando em 706 implementos.ha-1 de efetivo plantio.
Palavras-chaves: mecanização, silvicultura, implementos

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O Brasil possui as plantações florestais mais produtivas do mundo. As condições favoráveis
do solo e do clima, associadas com as melhorias genéticas das culturas, resultam em excelentes
taxas de crescimento (STAPE, 2010). No entanto, apesar dessas especificações favoráveis, o país
não é o mais competitivo nos custos de produção, devido ao elevado custo com a aquisição e
manutenção de suas florestas, além da mão-de-obra necessária para a demanda das atividades
(IBA, 2017).
O setor florestal brasileiro está em constante busca por novas tecnologias que proporcionem
o aumento da produtividade das florestas visando manter a competitividade no mercado mundial. Com isso, a mecanização está sendo utilizada como importante ferramenta de gestão para
garantir boas condições de trabalho aos operadores e, consequentemente, maior qualidade das
operações com intuito de atingir maiores índices de produtividade.
Na colheita os processos mecanizados já são rotineiros e evoluiu significativamente nos últimos 25 anos, porém é na silvicultura que verificamos a necessidade de inovações e melhorias.
Este trabalho teve como principal objetivo caracterizar os implementos utilizados em cinco
empresas florestais filiadas ao Programa Cooperativo sobre Mecanização e Automação Florestal
(PCMAF/IPEF), identificando quais atividades apresentam a maior diversidade de implementos
e apontar o índice de implemento com relação a área de plantio.
MATERIAL E MÉTODOS
De acordo com o objetivo de avaliar os implementos dentro das atividades silviculturais,
optou-se pelo estudo descritivo-exploratório, cujo o intuito é caracterizar os parâmetros de
forma qualitativa e quantitativa. Os dados junto à cinco empresas florestais filiadas ao PCMAF,
pertencente ao Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF) com sede em Piracicaba/SP.
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A identificação das empresas envolvidas (primária e terceiras) serão mantidas em sigilo, bem
como os seus locais de atuação, de conhecimento apenas das mesmas e do IPEF.
O trabalho foi realizado com cinco empresas de base florestal (primárias) que dispõe de
uma área total aproximada de 1.115.000 ha, destes, 72% são de efetivo plantio. Além destas
empresas, foram consultadas as empresas prestadores serviço (EPS ou terceiras) que atuam nas
operações de silvicultura para estas empresas florestais. Define-se como operações silviculturais
os processos de implantação, manutenção e condução florestal.
Por meio de um questionário denominado “Levantamento dos níveis de mecanização de
empresas florestais no Brasil” foram coletados os dados. O questionário foi encaminhado para
as empresas, e estas foram responsáveis por preenche-lo. Visando eliminar erros de interpretação
do questionário e padronizar o envio dos dados, foi elaborado um guia de preenchimento.
Após envio dos dados pelas empresas, as respostas do questionário foram analisadas individualmente para verificar se haviam erros ou se faltavam informações. Em caso de dúvidas um
novo contato telefônico ou via e-mail era realizado para esclarecimentos. Os dados foram
organizados, agrupados, processados e analisados utilizando software Microsoft Office Excel®.
Foi calculado o índice de implementos (IE), no qual demonstra a quantidade de área de
efetivo plantio para cada implemento, utilizando a seguinte equação:
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades de silvicultura são realizadas utilizando 1.137 implementos com a assistência
de 1.230 tratores. As empresas contam com o auxílio de 13 EPS, nas quais detém 81,8% dos
implementos, ou seja, apenas 18,2% pertencem às empresas primárias. Foram identificados
47 fabricantes e 102 modelos de implementos. A fabricante mais representativa detém 10,9%
do total de implementos identificados.
A ampla diversidade de fabricantes e modelos resulta em baixa padronização dos implementos, gerando maior dificuldade de manutenção, necessidade de adaptações e inviabilizando o
estoque de peças de reposição para estes equipamentos. Além da questão de manutenção, esta
baixa padronização dos equipamentos pode prejudicar a qualidade operacional, prejudicando
a uniformidade dos plantios e a produtividade das florestas.
Identificou-se dois principais motivos que justificam a falta padronização e, ambos estão
relacionados à tomada de decisão na aquisição dos implementos: relação com às condições
topográficas e edáficas, demandando equipamentos com características específicas, e às oportunidades de compra. A opção pela padronização dos implementos deve ser considerada como
alternativa para diminuição de tempos de manutenção e qualidade do serviço. Com uma menor
variação de marcas e modelos, torna-se possível identificar os problemas mais comuns e tornar
mais ágil a sua manutenção preventiva.
Em alguns casos, os implementos usados são projetados pelas próprias EPS, conforme a
necessidade. Estas, desenvolvem 23,7% dos implementos utilizados pelas empresas.
Calculando o IE para se realizar as atividades silviculturais em 802.800 ha de efetivo plantio,
tem-se 706 implementos.ha-1.
A quantidade de fabricantes para a atividade de subsolagem e irrigação indicou que 27%
do total desses implementos são fabricados por EPS. Na atividade de aplicação de herbicida
em área total, verificou-se uma maior padronização dos implementos. Tal padronização influi
diretamente na qualidade das atividades realizadas, por garantir equipamentos com especificações conhecidas.
A subsolagem é a atividade com maior número de modelos no mercado, dificultando as
manutenções e comprometendo a qualidade do serviço.
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Tabela 1. Quantificação dos implementos relacionando seus respectivos fabricantes e modelos com
as atividades desenvolvidas.
Atividade
Aplicação de herbicida
Preparo do solo
Aplicação de calcário
Controle de formigas
Aplicação de fertilizantes
Combate a pragas
Irrigação
Plantio*
Não identificado

Fabricantes
9
19
10
6
8
7
7
4

Modelos
10
33
12
13
12
8
9
5

*Apenas quatro empresas informaram os dados do parâmetro “plantio”

Quantidade total
386
198
44
102
92
75
67
21
152

CONCLUSÕES
Há um número elevado de fabricantes e modelos de implementos florestais, com isso, há
diversos modelos em uso, ocasionando a falta de padronização dos implementos e das operações silviculturais. Conclui-se ainda que é necessário maior investimento em mecanização no
setor silvicultural por parte das empresas florestais e EPS.
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RESUMO
A constituição química da madeira é complexa, necessitando o uso de várias metodologias para
determinar a proporção de cada componente. Para a realização da análise química de madeira recomendase que os extrativos sejam previamente removidos do material, a fim de evitar a interferência destes na
quantificação dos demais constituintes. O presente trabalho teve por objetivo testar duas metodologias
diferentes de remoção dos extrativos (TAPPI T 280 pm-59 e TAPPI T 264 cm-97) e verificar a interferência
das mesmas na determinação dos demais constituintes químicos da madeira. Para as análises foram
utilizados seis clones de Eucalyptus spp., provenientes de diferentes localidades de Minas Gerais. As
amostras foram submetidas a dois métodos de remoção de extrativos, o primeiro foi uma extração
sequencial utilizando diferentes solventes, a saber: álcool:tolueno (1:2), álcool etílico e água quente e
o segundo utilizando somente acetona. As amostras livres de extrativo foram submetidas à hidrólise
ácida, e após foram determinados os teores de lignina solúvel, insolúvel e total (TAPPI T222 om-98),
além da determinação do teor de carboidratos. Observou-se que a extração em acetona removeu menor
teor de extrativos que a extração sequencial e influenciou significativamente na determinação de outros
componentes químicos da madeira.
Palavras-chave: extrativos da madeira, solventes, extração, constituintes químicos

INTRODUÇÃO
A madeira é um material que possui composição química complexa. Segundo Trugilho et.al.
(1996), as madeiras possuem tecidos constituídos de muitos componentes químicos que estão
distribuídos sem uniformidade. Sendo constituída por celulose, lignina e hemiceluloses como
componentes estruturais e por diversos compostos não pertencentes à parede celular, chamados
de constituintes menores, dentre eles têm-se os extrativos (FENGEL; WEGENER, 1984; SJÖSTROM; ALÉN, 1998). É de suma importância que a constituição da madeira seja conhecida
para que se possa prever seu comportamento durante determinado uso.
Embora o teor de extrativos na madeira não seja elevado, sua total remoção não é alcançada por algumas metodologias, assim sendo, pode causar interferência na análise dos demais
constituintes químicos da madeira, mascarando os resultados (SARTO; SANSIGOLO, 2010).
Segundo Gardner e Hillis (1962), os extrativos são componentes que não fazem parte da parede
celular da madeira, possuem baixo ou médio peso molecular e podem ser extraídos em água
e/ou solventes orgânicos neutros. De forma geral, para as madeiras de folhosas a quantidade
de extrativos se encontra na faixa de 2 a 4% (SJÖSTRÖM; ALÉN, 1998).
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Os extrativos podem ser removidos quando submetidos a solventes específicos. Segundo
Sarto e Sansigolo (2010), a escolha do solvente mais adequado para avaliação do teor de extrativos em madeiras, polpas e papéis baseia-se nas diferentes solubilidades dos extrativos, visto
que cada solvente é seletivo para uma ou várias classes específicas e essa escolha deve também
relacionar-se a fatores como custos financeiros, toxicidade e riscos ambientais. Vários solventes
têm sido utilizados para análise de extrativos em amostras de madeiras, polpas e papéis. Os
solventes, como o diclorometano e tolueno, oferecem riscos à saúde humana e ambiental. A
acetona, além de oferecer menores riscos, tem a como vantagem que extrai frações lipofílicas
e alguns componentes hidrofílicos e alguns compostos fenólicos (SJÖSTRÖM; ALÉN, 1998;
TAPPI, 2000).
O presente trabalho visou avaliar a eficiência da remoção dos extrativos da madeira por duas
metodologias distintas, a saber: a extração sequencial (álcool:tolueno (1:2), álcool etílico e
água quente) e extração com acetona. Além de verificar a interferência destas metodologias na
determinação dos demais constituintes químicos da madeira.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados seis clones diferentes de Eucalyptus spp., provenientes de diferentes localidades de Minas Gerais. Que neste trabalho serão denominados como: C1, C2, C3, C4, C5 e C6.
As amostras foram preparadas de acordo com a norma TAPPI T 257 cm-85. As análises
químicas foram realizadas após a aclimatização das amostras à 25°C e 50% U.R., e logo após
determinou-se o teor de umidade de acordo com a ABNT NBR 14660:2004 (ABNT, 2004)
As amostras foram submetidas a dois métodos de remoção de extrativos: a sequencial segundo a norma TAPPI T 264 cm-97, foi realizada da seguinte forma: extração em álcool etílico:
tolueno (1:2, v/v) sob refluxo em extrator Sohxlet por 5 horas; em seguida a mesma amostra
foi submetida a uma extração em álcool etílico por 4 horas, também sob refluxo e por último
uma extração em água quente por 1 hora, com adição constante de água quente para completar
o volume.
A extração em acetona, segundo a TAPPI T 280 pm-99, foi realizada em 4 horas sob refluxo
em extrator Sohxlet.
As amostras livres de extrativo foram submetidas à hidrólise ácida, conforme a norma TAPPI
T222 om-98.
Os teores de carboidratos da madeira foram determinados pela norma TAPPI T 249 cm-00,
por cromatografia líquida em HPLC.
Para a análise dos dados, empregou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso do
tipo 2 x 6 x 2, empregando-se dois tratamentos distintos de remoção de extrativo, seis clones
de eucalipto e duas repetições para cada clone. Onde as fontes de variação consideradas foram
o tratamento empregado e o material genético utilizado. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa “STATISTICA 7”. A análise de variância (ANOVA) foi realizada
ao nível de 95% de confiança. Para a comparação das médias, utilizou-se o teste de Tukey, a 5
% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados dos tratamentos de remoção de extrativos das amostras foram submetidos à
análise de variância e observa-se que o material genético utilizado não teve influência significativa na determinação do teor de extrativo removido da madeira, porém o tipo de extração
empregado teve influência significativa e teste de médias (Tabela 1).
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Tabela 1. Teores médios de extrativo nos clones avaliados.
Clone
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Média

Extração Sequencial
1,75
1,47
1,82
1,66
1,40
1,60
1,62 b

Extração Acetona
0,39
0,39
0,43
0,51
0,50
0,47
0,45 a

Valores na mesma linha seguidos da mesma letra em minúsculo não diferem estatisticamente pelo teste
Tukey a 5% de probabilidade.
#

A tabela 1 permite afirmar que um tratamento é estatisticamente diferente do outro. O
fato dos tratamentos serem estatisticamente diferentes é justificável, pois não há um solvente
universal que remova todas essas substâncias, sendo cada solvente seletivo para uma ou várias
classes, a remoção dos extrativos depende dos solventes utilizados. Como a extração sequencial
utiliza uma combinação de solventes possibilita a remoção de diferentes classes de extrativos,
enquanto a extração com acetona remove apenas os extrativos lipofílicos e alguns componentes
hidrofílicos (TAPPI, 2000; WILFÖR et al., 2006; SARTO; SANSIGOLO, 2010).
Os teores de lignina solúvel, insolúvel e total das amostras livres de extrativos pelos dois
tipos de extração foram submetidos à análise de variância e teste de média. Pelo teste de média
para os valores de lignina solúvel, insolúvel e total (Tabela 2) é possível observar que os teores de lignina insolúvel e total das amostras foram menores para as amostras que passaram
previamente pela extração sequencial. O teor de lignina solúvel não sofreu interferência em
função do tipo de extração.
Tabela 2. Teste de média dos teores médios de lignina e carboidratos em função do tratamento.
Extração
Sequencial
Acetona

Lig.Sol.
(%)
3,55 a
3,71 a

Lig.Ins
(%)
25,72 a
26,27 a

Lig.Tot
(%)
29,27 a
29,99 a

Glic.
(%)
44,63 a
44,32 b

Xil.
(%)
12,32 a
12,02 b

Galact.
(%)
1,08 a
1,08 a

Arabi.
(%)
0,77 a
0,77 a

Manose
(%)
0,46 a
0,48 a

Valores na mesma coluna seguidos da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de
probabilidade.
#

Pela Tabela 2 é possível notar que os teores de lignina insolúvel e total foram influenciados
pelo método de extração utilizado. Observou-se que como o teor de extrativos removido pela
acetona foi menor que a extração sequencial, provavelmente os extrativos que não foram removidos pela acetona interferiram na lignina insolúvel, e consequentemente também no teor
de lignina total. Como a extração sequencial utiliza uma mistura de solventes, possibilita a
remoção de várias classes de extrativos, com diversos pesos moleculares (TAPPI, 2000), o que
reflete no menor teor de lignina insolúvel e total.
A análise de variância para os percentuais de carboidratos presentes em cada amostra foi
realizada e em relação ao percentual de glicose e xilose observou-se que estes valores sofreram interferência em função do tratamento de remoção de extrativo empregado. Porém os
percentuais de galactose, manose e arabinose não sofreram interferência significativa. O desdobramento das interações foi analisado pelo teste de médias descrito na Tabela 2.
Em relação aos tratamentos empregados, a Tabela 2 permite afirmar que os teores de glicose
e xilose foram maiores na amostra que passou previamente pela extração sequencial, provavelmente a hidrólise ácida foi mais eficiente neste tratamento, devido ao menor teor de interferentes. Como os teores de galactose, arabinose e manose são muito baixos, não é possível
notar diferenças significativas.
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CONCLUSÃO
A extração sequencial, que utiliza vários solventes, possibilitou maior remoção de extrativos
da madeira que a extração com acetona.
Independentemente do método de extração utilizado, o teor médio de extrativo foi estatisticamente igual para os clones analisados.
O teor de lignina solúvel não sofreu interferência do método de remoção de extrativo empregado, porém os teores de lignina insolúvel e total foram estatisticamente diferentes em
função do método utilizado.
Em relação aos teores de carboidratos analisados, os percentuais de galactose, manose e
arabinose não sofreram interferência significativa em função do tipo de remoção de extrativo
empregado e os percentuais de glicose e xilose foram influenciados pelo tratamento de remoção de extrativo empregado.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar a possibilidade de utilização do processo de polpação Kraft
SuperBatch™ para a obtenção de polpa celulósica não branqueável (número Kappa 58±2) a partir de
colmos de Bambusa vulgaris. A matéria-prima foi caracterizada quanto à densidade básica, composição
química e dimensões das fibras. Os colmos de bambu foram processados em picador de discos, os
cavacos obtidos foram selecionados e determinou-se o teor de umidade. Com o material foram realizados
cozimentos laboratoriais empregando-se dois processos de polpação, o processo batch convencional
(referência) e SuperBatch™. Ao final de cada processo de polpação, determinou-se o rendimento bruto,
rendimento depurado, teor de rejeitos, álcali residual, número kappa (TAPPI T 236 cm-85), teor de
ácidos hexenurônicos (TAPPI T 282 pm-07), e alvura (ISO 2470). Os resultados obtidos neste estudo
demonstram que é possível produzir polpa de bambu utilizando o processo de polpação SuperBatch™.
Palavras-chave: processo kraft modificado, SuperBatch™, não madeiras, Bambusa vulgaris

INTRODUÇÃO
A indústria brasileira de celulose e papel está fundamentada, principalmente, na utilização
de polpa de fibra curta, oriunda da madeira de espécies de folhosas. De acordo com o Relatório
Anual da Indústria Brasileira de Àrvores – IBÁ (2017), 88,4% da polpa produzida no país é de
fibra curta, enquanto que 11,6% são de polpa de fibra longa. A produção de polpa celulósica
de fibra longa não tem apresentado uma expansão significativa desde a década de 1990; este
fato em especial, mostra que o país está se tornando deficitário na produção de polpa de fibra
longa que normalmente é utilizada para produção de papel de embalagens (GOMES, 2011).
De modo geral, as fibras provenientes de vegetais, que não formam madeira, constituem 5%
do total geral de fibras usadas para a fabricação do papel. (KOGA, 1988). Apesar do bambu não
ser matéria-prima de grande importância mundial ou nacional para a produção de celulose e
papel, trata-se de uma planta que apresenta rápido crescimento e características desejáveis para
finalidade celulósica - papeleiras. Entretanto, para se aproveitar ao máximo à potencialidade
do bambu, como matéria prima para a produção de celulose e papel, tornam-se necessários
estudos mais detalhados de suas características anatômicas e de sua constituição química
(GOMIDE et al., 1981).
Nos últimos anos, pressões ambientais e a necessidade de aumentar a deslignificação das
polpas, melhorando a eficiência do processo e a qualidade da polpa produzida, levaram ao
desenvolvimento de novas tecnologias de polpação, os chamados cozimentos modificados
(SEGURA, 2012). O cozimento modificado denominado SuperBatch™ é realizado em digestores
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descontínuos coordenados. Este processo se caracteriza pela extração e injeção simultânea de
licores de cozimento com concentrações e temperaturas diferentes. Parte dos licores extraídos
é armazenada em acumula dores de licor para utilização em cozimentos subsequentes (SILVA
JÚNIOR; BRITO, 2008).
Nesse contexto, a busca por novas fontes de matéria prima para a produção de celulose de
fibra longa se torna imprescindível para o futuro desse mercado no Brasil. Assim, aliando o
surgimento de novas tecnologias de cozimento à matéria-prima disponível, o presente trabalho
tem o objetivo avaliar e comparar os processos de polpação kraft convencional e SuperBatch™
para Bambusa vulgaris (bambu) visando a produção de polpa celulósica não branqueável.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados colmos da espécie Bambusa vulgaris provenientes da coleção existente no
Centro Experimental de Campinas do Instituto Agronômico, localizado na Avenida Barão
de Itapura, 1481 – Campinas/SP (22°53’31”S e 47°03’51”W). Os colmos foram reduzidos a
cavacos que foram classificados para remoção de finos, cascas e cavacos com nós e de grandes
dimensões. Após esta etapa os mesmos foram secos ao ar, homogeneizados, acondicionados
em sacos plásticos em câmara fria.
Para a realização dos cozimentos convencionais e modificados foi utilizado um digestor
de circulação forçada da marca Technological Solutions Integrated (TSI), com dois vasos, com
capacidade de 10 litros cada e trocadores de calor para aquecimento. Em cada cozimento foi
utilizada uma amostra de cavacos equivalente a 800g absolutamente secos.
A carga alcalina foi ajustada visando a obtenção de polpa com número kappa de 58± 2. As
condições do cozimento empregadas foram: 14% de Álcali Ativo, como NaOH, Sulfidez =25%,
relação 4 L Licor/ 1 Kg Madeira, 90 minutos de aquecimento e 60 minutos de cozimento e
166ºC temperatura máxima de cozimento.
Para a simulação do processo SuperBatch™ utilizou-se um dos vasos do TSI como digestor
e o outro vaso para estocagem de licor/água, ambos dotados de aquecimento elétrico e circulação forçada; além de uma bomba dosadora que foi utilizada para a transferência de licores.
O processo SuperBatch™ pode ser resumido nas seguintes fases: (1) impregnação com licor
negro morno, (2) substituição por licor negro quente, (3) injeção de licor branco quente, (4)
deslocamento final (lavagem) e descarga.
Ao final de cada cozimento foi coletada uma amostra de licor negro para análise. A polpa foi
lavada em água corrente por uma hora e 20 minutos. A polpa obtida em cada cozimento foi
analisada quanto ao rendimento bruto, rendimento depurado, teor de rejeitos, número Kappa
(TAPPI T 236cm-85), teor de ácidos hexenurônicos (TAPPI T 282 pm-07), alvura (ISO 2470).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de rendimento bruto obtidos empregando-se os processos de polpação
convencional e SuperBatch™ para a produção de polpa celulósica a partir de Bambusa vulgaris
foram de 61 e 62%, respectivamente. Com relação ao rendimento bruto, Vasconcelos (2005)
encontrou para Pinus taeda os valores de 55,38% para o processo kraft convencional e 57,79%
para o processo SuperBatch™ e número kappa de 56,2 e 56,8 respectivamente. Vera Fernández
(2010) obteve para Bambusa vulgaris rendimento bruto de 54,13% para processo soda-AQ convencional com número kappa de 50,92.
Em ambos os processos de polpação foi observado a não existência de rejeitos, sendo assim
o rendimento depurado é igual ao rendimento bruto e o rendimento depurado do processo
SuperBatch™ foi superior ao convencional. O rendimento depurado é um parâmetro importante
para o fabricante de polpa celulósica tendo em vista os aspectos econômicos relacionados ao
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consumo de madeira, uma vez que a matéria-prima é responsável pela maior parte do custo
de produção de polpa. Além do aspecto negativo relacionado ao maior consumo específico de
madeira devido ao menor rendimento, baixo rendimento gera também maior teor de sólidos
no licor podendo resultar numa menor taxa de produção, caso a caldeira de recuperação esteja
trabalhando em seu limite de projeto (ALMEIDA, 2003).
Vasconcelos (2005) encontrou para Pinus taeda os valores de 43,34% para o processo convencional e 52,31% para o processo SuperBatch™, com número kappa de 56,2 e 56,8 respectivamente. Vera Fernández (2010) encontrou para Bambusa vulgaris o valor de 52,10% para
processo Soda-AQ convencional com número kappa de 50,92.
Foram encontrados número kappa igual a 56 para o processo de polpação convencional
e de 59 para o processo SuperBatch™. O número kappa está inversamente relacionado ao
rendimento depurado, desde que mantidas as demais condições operacionais de processo. A
alteração das condições de processo, tais como carga alcalina, tempos e temperaturas, visando
à obtenção de polpas com mesmo número kappa (58±2) levará a obtenção de maiores valores
de rendimento depurado.
O teor de ácidos hexenurônicos nas polpas obtidas pelo processo SuperBatch™ foram de
2,595 µmol g-1, e são menores que os das polpas obtidas pelo processo convencional de polpação que foram 5,228 µmol.g-1. Deve-se ainda destacar que os níveis de ácidos hexenurônicos
observados para as polpas obtidas neste trabalho são bastante baixos. Os ácidos hexenurônicos são formados durante o processo de polpação kraft, a partir da conversão dos ácidos 4-O-metil-glucurônicos presentes nas xilanas. Esses compostos contribuem para o número kappa
e exercem influência sobre o processo de branqueamento, consumindo reagentes químicos
(cloro, dióxido de cloro, ozônio e perácidos), ligando-se a íons metálicos e causando reversão
de alvura de polpas branqueadas (Almeida, 2003).
As polpas obtidas nesta pesquisa, em função do número kappa, não são destinadas a etapa
de branqueamento; desta forma a importância do teor de ácidos hexenurônicos é reduzida.
Apesar dos números kappa obtidos para as polpas de Bambusa vulgaris estarem próximos,
estas apresentaram tonalidades diferentes, por esse motivo determinou-se a alvura das polpas.
A alvura da polpa obtida pelo processo SuperBatch™ (18,85% ISO) foi superior ao do processo
convencional (13,12% ISO).
CONCLUSÃO
Em comparação ao processo de polpação convencional o processo SuperBatch™ gerou uma
polpa com menor teor de ácidos hexenurônicos e maior alvura, além de um maior rendimento,
porém o número kappa foi mais elevado. Sendo assim, é possível produzir polpa utilizando o
processo SuperBatch™ com aceitável qualidade tecnológica, mas com o auxílio dos resultados
obtidos no presente trabalho, sugere-se um pré-tratamento para a remoção do amido presente
em grande quantidade no material utilizado.
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RESUMO
O objetivo do trabalho foi o de avaliar o crescimento e desenvolvimento de brotos de Bambusa vulgaris
em plantios adensados nas condições climáticas de Botucatu-SP, por um período de 29 semanas. As
touceiras foram plantadas no espaçamento de 3 m x 2 m. Para a obtenção dos dados foram monitoradas
48 touceiras de B. vulgaris. O crescimento vertical médio dos brotos foi de 128 cm semana-1, tornandose colmos jovens em 10 semanas com altura média de 116 cm e diâmetro médio de 41 mm. Durante
as avaliações as touceiras tiveram em média oito brotos, apresentando diâmetro médio de 45 mm e
altura média de 189 cm.
Palavras-chave: dendrometria, velocidade de crescimento, bambu.

INTRODUÇÃO
No Nordeste de Brasil, Bambusa vulgaris apresenta as maiores áreas de plantio no país, sendo
colhidos aproximadamente 3.000 hectares para a finalidade de produção de cavacos que são
utilizadas na queima de caldeiras com o objetivo de obter vapor, no processo de reciclagem
de papel. A utilização de B. vulgaris, como fonte de matéria prima para a geração de energia
apresenta-se como uma boa opção justamente pelo fato de ser uma gramínea, que apresenta
rápido crescimento e não requer replantio e possuir elevada produtividade (COLARES et al.,
2017), ainda assim apresente poder calorífico próximo ou superior ao eucalipto, indicando
seu potencial como fonte bioenergética (SANTOS et al., 2016). No entanto, tem sido pouco
estudado os sistemas florestais de curta rotação de bambu com o objetivo de testar a adaptação,
crescimento e desenvolvimento da espécie com o intuito de melhorar o manejo e maximizar
a produção de matéria prima para a indústria energética.
Através do estudo das interações entre os parâmetros de crescimento e os estádios de desenvolvimento podemos conhecer a eficiência de crescimento e a habilidade de adaptação da planta
ao ambiente produtivo. A dinâmica de crescimento dos colmos é a variável que apresenta maior
correlação positiva com a produtividade, porém, esta pode variar com o tipo de bambu e/ou
as condições do ambiente de cultivo. Segundo Marafon (2012), o acúmulo de carboidratos no
colmo é determinado em parte, pelas características morfológicas como: número de perfilhos
ou brotos, altura da planta e diâmetro. Dessa forma, o conhecimento da dinâmica de crescimento dos brotos de bambu pode contribuir para o aprimoramento de práticas culturais que
permitam um aumento na produtividade do sistema.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento e desenvolvimento dos brotos de
Bambusa vulgaris em plantios adensados nas condições climáticas da região de Botucatu-SP.
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MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado na Fazenda Experimental Lageado da FCA/UNESP, no município de Botucatu (22° 50´ 55” S e 48° 26´ 09” O), São Paulo, Brasil. A altitude do local é de
826 metros, precipitação média anual de 1.500 mm e temperatura média anual de 22 °C. O
solo é do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo de textura média.
B. vulgaris foi plantado em janeiro de 2016, no espaçamento 3 m x 2 m. O plantio do bambu
estabeleceu-se aos quatro meses de idade. Foram avaliadas semanalmente 48 touceiras da parcela
útil, totalizando assim, 29 semanas de avaliações. O período de coleta de dados ocorreu entre
as estações chuvosa e seca, começando em novembro de 2016 e finalizando em junho de 2017.
Foram avaliadas as variáveis de crescimento como: altura e diâmetro do colo das plantas de
bambu em função do tempo após a emergência do broto e até tornar-se colmo jovem, também
conhecida como fase de perfilhamento. Foi determinada também a velocidade ou incremento
de crescimento dos brotos de B. vulgaris, bem como número de brotos por touceira do período
e o tempo necessário para que a espécie completasse a fase de perfilhamento ou tornar-se de
broto para colmo jovem. Deve-se ressaltar que entende-se como colmo jovem, aqueles que ao
atingir certa altura, apresentam emissão de ramificações principais as gemas laterais.
Foi realizado o cálculo dos parâmetros estatísticos descritivos (mínima, máximo, mediana,
média, desviarão padrão, variância e n) para as variáveis altura, diâmetro do colo e velocidade
ou incremento de crescimento dos brotos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se que a média geral das alturas dos brotos de B. vulgaris, durante a fase de perfilhamento foi 189 cm, apresentando valores máximos de 700 cm e mínimas de 1,5 cm. No
entanto, a média geral dos diâmetros dos brotos foi de 45 mm, máxima de 96 mm e mínima
de 7 cm (Tabela 1 e Figura 1).
Tabela 1. Estatísticas descritivas para diâmetro do colo (dcolo) e altura (h) para B. vulgaris avaliados semanalmente no período novembro 2016 até junho 2017, na Fazenda Experimental Lageado,
Botucatu-SP.
Estatísticas
Mínimo
Máximo
Mediana
Média
Desvio Padrão
Variância
n

d colo (mm)
6,81
95,60
45,30
45,37
16,40
268,91
1990

h (cm)
1,50
700,00
150,00
188,95
161,43
26059,03
1990

Notou-se que os brotos de B. vulgaris apresentaram rápido crescimento vertical, apresentando valores médios de 128 cm semana-1 (Tabela 2), sendo superior ao reportado por Da Silva
et al. (2011) para B. vulgaris (119 cm semana-1) e inferior quando comparado ao relatado por
Azzini et al. (1999) para Dendrocalamus giganteus (154 cm semana-1) no Brasil. Tais resultados
foram amplamente superiores aos relatados por Ueda (1968), os quais relata que colmos de
Phyllostachys edulis na Ásia crescem em altura, com velocidades que podem atingir até 840 cm
semana-1. Este mesmo autor, também em estudos ressalta que para espécies entouceirantes
(bambus de clima tropical ou de crescimento simpodial), a velocidade de crescimento dos
colmos pode atingir 280 cm semana-1. O crescimento médio do bambu no presente estudo,
em diâmetro foi 3 mm e apresentou menor variância nos dados.

Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP) ■ 113

Figura 1. Altura e diâmetro do colo dos brotos de B. vulgaris avaliados semanalmente no período
novembro 2016 até junho 2017, na Fazenda Experimental Lageado, Botucatu-SP.
Tabela 2. Estatísticas descritivas da velocidade ou incremento de crescimento do diâmetro do colo (Δ dcolo)
e altura (Δ h) para B. vulgaris.

Estatísticas
Mínimo
Máximo
Mediana
Média
Desvio padrão
Variância
n

Δ dcolo (mm semana-1)
0,62
4,96
3,08
3,08
1,59
2,52
995

Δ h (cm semana-1)
93,00
176,40
117,00
127,65
33,24
1104,57
995

Foram estimados em média oito brotos de bambu por touceira, no período de 10 semanas
até a fase de perfilhamento. A fase de perfilhamento deve ser compreendida como o período
do tempo em que o broto de B. vulgaris necessita para atingir sua altura máxima e tornar-se
colmo jovem. Os resultados encontrados corroboram com período relatado por Pereira e Beraldo (2016), período que varia entre 4 a 25 semanas. Tais autores relatam ainda que os brotos
de bambu de pequeno porte tornam-se colmos jovens no período de quatro semanas, no entanto, brotos de bambu de grande porte tornam-se colmos jovens no período de 25 semanas.
No presente estudo, o broto de B. vulgaris tornou-se um colmo jovem apresentando 116 cm de
altura e diâmetro médio de 41m, na semana 10.
CONCLUSÃO
O crescimento vertical médio obtido nos brotos de B. vulgaris foi de 128 cm semana-1,
tornando-se colmos jovens no período de 10 semanas, com altura média de 116 cm e diâmetro
médio de 41 mm. As touceiras no período de avaliação tiveram em média oito brotos, com
diâmetros médios de 45 mm e alturas medias de 189 cm.
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RESUMO
A deficiência de micronutrientes em plantas pode influenciar os processos fotossintéticos de inúmeras
maneiras, como por exemplo, nas trocas gasosas, no metabolismo de carboidratos e no transporte de
elétrons. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar o efeito da omissão de B, Cu e Zn na eficiência
fotossintética – trocas gasosas - de mudas de Eucalyptus urograndis (E. grandis x E. urophylla) cultivadas em
solução nutritiva, em condição controlada. O experimento foi conduzido no Centro de Energia Nuclear
na Agricultura da Universidade de São Paulo (CENA/USP), em Piracicaba, SP. Foram avaliados quatro
tratamentos, sendo eles: -B = omissão de B na solução nutritiva; -Cu = omissão de Cu; FC = aplicação
completa; e –Zn = omissão de Zn. As omissões de Cu e de Zn reduziram significativamente a eficiência
fotossintética do eucalipto, o que não foi observado para a omissão de B.
Palavras-chave: nutrição, micronutrientes, Eucalyptus urograndis, IRGA.

INTRODUÇÃO
No Brasil, a produtividade dos plantios de eucalipto passou de 20 m³ ha-1 ano-1 na década de
1960 para aproximadamente 40 m³ ha-1 ano-1 em 2016 (GONÇALVES et al., 2013; IBÁ, 2017).
Os ganhos neste período são atribuídos ao melhoramento genético e ao aperfeiçoamento de
práticas silviculturais, com destaque à fertilização (GONÇALVES et al., 2013). Entretanto, entre
os anos 2011 e 2016, a produtividade se manteve praticamente estagnada, com aumento de apenas 0,2 % a. a.. Para que haja a manutenção ou o incremento da produtividade são necessárias
inovações tecnológicas voltadas ao manejo florestal, principalmente nas regiões de fronteira
(ex. regiões norte e nordeste), onde o eucalipto passou a ser cultivado (IBÁ, 2017).
A adequada nutrição mineral para a cultura do eucalipto é um dos principais fatores que
influencia a produtividade e a prevenção contra estresses bióticos e abióticos (FURTINI NETO
et al., 2014). Os programas brasileiros de fertilização florestal atentam-se, sobretudo, ao suprimento de macronutrientes e B, enquanto a aplicação de Cu e de Zn costuma ser negligenciada
(SEQUEIRA et al., 2011). O desequilíbrio nutricional provocado pela carência de micronutrientes é uma realidade emergente, sendo atribuído ao uso da silvicultura intensiva, à expansão de
plantios em solos de baixa fertilidade e ao aumento do uso de fertilizantes concentrados NPK
com baixo teor de micronutrientes.
A nutrição com micronutrientes pode influenciar os processos fotossintéticos de inúmeras
maneiras. O B participa ativamente no metabolismo de carboidratos. Sua deficiência causa
redução de desenvolvimento em plantas e diminuem a eficiência fotossintética. Estima-se que
50 % do Cu presente em plantas estão contidos nos cloroplastos, ligados à plastocianina, onde
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atuam no fluxo de transporte de elétrons durante a fotossíntese. O Zn é o único metal presente
em todas as classes enzimáticas encontradas em sistemas biológicos (oxi-redutases, transferases,
hidrolases, liases, isomerases e ligases). Assim, o Zn é um importante constituinte de diversas
enzimas necessárias para a fotossíntese (MARSCHNER et al, 2012).
A hipótese deste estudo é que a carência de B, Cu e Zn diminui drasticamente a taxa de
assimilação de CO2, a condutância estomática e a transpiração foliar do eucalipto. O presente
estudo verificou o efeito da omissão de B, Cu e Zn sobre a eficiência fotossintética de mudas
de Eucalyptus urograndis (E. grandis x E. urophylla), cultivadas em solução nutritiva.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido entre os meses de março e junho de 2018, em parceria
com Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo (CENA/USP), no
município de Piracicaba, SP. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos
ao acaso, com quatro tratamentos, sendo: -B = omissão de B na solução nutritiva; -Cu = omissão de Cu; FC = aplicação completa de todos os nutrientes; –Zn = omissão de Zn na solução,
constando de oito repetições (vasos), totalizando 32 plantas.
Para instalação do experimento, foram utilizadas mudas clonais Eucalyptus urograndis (E.
grandis x E. urophylla), após completarem quatro meses de idade. As plantas foram cultivadas
em solução por um período de 90 dias, sendo os 30 primeiros dias destinados à fase de aclimatação das mudas à solução nutritiva e os 60 dias restantes à aplicação dos tratamentos.
As mudas provenientes de tubetes foram realocadas em vasos de 5 L com as soluções nutritivas, constando de uma planta por vaso. Nos primeiros 30 dias (fase de aclimatação), as mudas
foram cultivadas em solução com concentrações aumentada semanalmente (25, 50, 75 e 100
%). Após este período, as mudas receberam a solução nutritiva na concentração de 100 % e esta
foi renovada quinzenalmente (Tabela 1). O pH da solução nutritiva foi mantido entre 5,5 ± 0,5.
A taxa de assimilação de CO2 (A), condutância estomática (gs) e transpiração foliar (E)
foram mensuradas antes da aplicação dos tratamentos e aos 40 dias pós-instalação. As avaliações foram realizadas no período da manhã, entre 8 e 11 horas, com um analisador portátil de
gases infravermelho LI 6400XT (IRGA, Li-Cor®, Inc., Lincoln, NE, USA). O suprimento de CO2
foi mantido em 400 µm mol-1 e a intensidade luminosa em 1600 µmol m-2 s-1.
Tabela 1 Composição da solução nutritiva de Epstein e Bloom (2006) e volumes (mL L-1) pipetados
da solução estoque nos ensaios em casa de vegetação (-B = omissão de boro; -Cu = omissão de
cobre; -Zn = omissão de Zn).
Macronutrientes
Fonte
KNO3
Ca(NO3)2.4H2O
NH4H2PO4
MgSO4.7H2O

Concentração
mol L-1
6
4
2
1

Fonte
H3BO3
MnCl2.4H2O
ZnSO4.7H2O
CuSO4. 5H2O
H2MoO4.H2O
Fe-EDTA*

Micronutrientes
Concentração
Completo
-B
-Cu
µmol L-1
25
25
2
2
2
2
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
53,7
53,7
53,7

-Zn
25
2
0,5
0,5
53,7

Fe-EDTA: Dissolver separadamente, 24,9g de FeSO4.7 H2O em de 200 mL de H2O destilada e juntar, agitando
à solução de EDTA [53,7 µmol L-1]. Completar para 900 mL com H2O destilada; colocar em frasco escuro, arejar
durante uma noite e completar a 1 L com H2O destilada; manter em frasco escuro na geladeira
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Os dados foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e de homocedasticidade. Atendidas essas suposições, foi realizada a análise de variância (ANOVA). Para avaliar
as diferenças entre os tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p=0,05).
No processamento dos dados foi utilizado o programa estatístico SAS 9.1 for Windows.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A A e a gs não apresentaram diferenças significativas entre as plantas antes da aplicação dos
tratamentos. A E apresentou diferença entre os tratamentos (p<0,01) no mesmo período. A
temperatura média do ar durante a avaliação do tratamento –B foi de 23 ºC, enquanto nos
demais tratamentos essa temperatura variou entre 26 e 30 ºC. Essa temperatura mais branda
na avaliação de –B pode ter ocasionado a menor E observada (Figura 1).
Após 40 dias de omissão dos micronutrientes, a A passou de 15 µmol m-2 s-1 no tratamento
FC para cerca de 10 µmol m-2 s-1 em -Cu e –Zn, ou seja, a A das plantas mantidas sob carência de
Cu e Zn reduziu 35 % em relação às plantas bem nutridas (FC). O tratamento –B não apresentou diferença quando comparado ao tratamento FC, apresentando média de 14,9 µmol m-2 s-1.
A gs (p=0,032) e a E (p=0,006) apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos
aos 40 dias. Os tratamentos FC e -B apresentaram gs e E próximos a 0,30 mol m-2 s-1 e 4,50
mmol m-2 s-1, respectivamente. No tratamento –Cu, os valores de gs (0,14 mol m-2 s-1) e E (2,79
mmol m-2 s-1) foram intermediários, não diferindo dos demais tratamentos. A omissão de Zn
(-Zn) ocasionou grande prejuízo às plantas, reduzindo em mais de 70 % a gs e E.
Santos et al. (2013), ao estudarem os efeitos da omissão de micronutrientes no cultivo de
pinhão-manso, observaram que a carência de ferro (Fe), cobre (Cu), manganês (Mn) e zinco
(Zn) foi a principal causa de redução da fotossíntese. Segundo os autores, a diferença observada
na taxa de assimilação de CO2 entre estes tratamentos se justifica pela sua forte relação com os
teores de clorofila foliar e com os processos fotossintéticos, como na cadeia de transporte de
elétrons, na constituição estrutural de enzimas, entre outras funções.
Assim como neste trabalho, Santos et al. (2013) não observaram perdas na taxa de assimilação de CO2 (A) após omissão de B no cultivo do pinhão-manso; pelo contrário, esses autores
constaram aumento de 14 % na A em relação ao tratamento completo. Pita-Barbosa et al. (2016)
avaliaram a taxa de assimilação de CO2 (A), a condutância estomática (gs) e a transpiração (E)
em dois clones de eucalipto sob omissão de B e déficit hídrico. Esses autores não observaram
respostas em função da suplementação nutricional com B, evidenciando uma baixa influencia
deste nutriente sobre a fotossíntese.
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Figura 1. Taxa de assimilação de CO2 (A, µmol m-2 s-1), condutância estomática (gs, mol m-2 s-1) e
transpiração (E, mmol m-2 s-1), antes (implantação) e após (40 dias) a introdução dos tratamentos.
*
Barras seguidas de letras minúscula distintas apresentam diferenças significativas à 5 %; ns: não
apresentam diferenças significativas a 5 %.
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CONCLUSÃO
As omissões de Cu e Zn reduziram drasticamente a eficiência fotossintética do eucalipto,
comprometendo tanto a taxa de assimilação de CO2 quanto a condutância estomática e transpiração foliar. A ausência de B não influenciou as trocas gasosas das mudas de eucalipto.
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RESUMO
O objetivo foi verificar o comportamento da densidade básica da madeira de clones de eucalipto
cultivados em ambientes tropicais e contrastantes. Foram analisados 04 clones de Eucalyptus sp. aos 04
anos de idade em 10 diferentes sítios do Brasil. Discos a 1,30 m do solo foram utilizados na determinação
da densidade básica da madeira. Os dados foram submetidos a análise de variância conjunta e o
desdobramento sítios no clone foi avaliado. O efeito dos sítios e da interação clones x sítios foram
significativos. O clone H8 se destacou como o mais estável, por apresentar média semelhante em 80%
dos sítios, e o D4 como o mais influenciado pelas condições de crescimento locais, comprovando que
a densidade da madeira é alterada pela combinação do genótipo com o ambiente de crescimento.
Palavras-chave: anova conjunta, clima, techs, eucalipto

INTRODUÇÃO
A identificação de genótipos adequados para diferentes condições ambientais é um dos
desafios para a expansão de florestal do eucalipto no Brasil. Trabalhos voltados à temática de
interação genótipo e ambiente fornecem embasamento científico nas tomadas de decisões e
recomendação de clones específicos para determinada região (KOJIMA et al., 2009). Respostas
das interações entre genótipo e fatores edafoclimáticos são verificadas na formação e desenvolvimento de células xilemáticas, com efeito direto na atividade cambial e propriedades da
madeira (WOOD et al., 2016).
A densidade da madeira, embora herdada, altera-se em decorrência dos fatores ambientais
(ROCHA, 2018) e é considerada como preditora principal de qualidade da madeira, por estar
relacionada aos processos industriais e operações florestais. Para maior compreensão da adaptabilidade de clones de Eucalyptus em ampla variação edafoclimática, além da produtividade,
são necessários estudos relacionados a influência de fatores ambientais nas propriedades da
madeira. O objetivo foi verificar as alterações da densidade da madeira de clones de eucalipto
cultivados em ambientes tropicais e contrastantes.
MATERIAL E MÉTODOS
Caracterização da área de estudo
O material foi proveniente do Programa de Tolerância de Eucalyptus Clonais aos Estresses Hídricos, Térmicos e Bióticos (TECHS) que faz parte do Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF).
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Foram analisados 04 clones de Eucalyptus utilizados por diferentes empresas florestais, sendo esses: B2 (E. urophylla x E. grandis), H8 (E. grandis x E. urophylla), R9 (E. urophylla), D4 (E.
grandis x E. urophylla). Os clones são denominados tropicais, uma vez que foram melhorados
geneticamente visando regiões tropicais do Brasil. Foram cultivados entre os anos de 2012 a
2015 (04 anos), sob espaçamento 3 x 3 metros, em 10 sítios distribuídos ao longo do território
brasileiro, abrangendo ampla variação em gradiente latitudinal. Os sítios são identificados nesse
trabalho como: 02 - ARA; 04 - CEB; 07 - CCO; 08 - COP; 15 - ITA; 17 - GER; 22 - KLT; 26 - PLA;
29 - SUZ e 30 - VMT. Mais informações foram descrita por Binkley (2017).
Os dados médios anuais de temperatura e precipitação de 2012 a 2015 foram obtidos do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo a metodologia de preenchimento de
falhas utilizada por ROCHA (2018) e estações meteorológicas in situ (sítio 04 Belo Oriente).
Densidade básica da madeira
Três árvores de cada sítio foram selecionadas de acordo com o DAP (diâmetro à 1,30 m do
solo) médio da parcela, determinado pelo inventário florestal e totalizaram 30 indivíduos por
clone. Discos de madeira no DAP foram amostrados, do qual retirou-se 01 (uma) cunha para
a determinação da densidade básica da madeira, saturadas até peso constante (ABNT, 2003).
Análises estatísticas
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com três repetições. Os dados
foram submetidos às análises de variância individual para cada sítio e, em seguida, de variância
conjunta para testar a interação clones x sítios na densidade básica da madeira. Foram considerados os limites entre o maior e o menor quadrado médio do resíduo (QMR), obtidos nas
análises individuais, de 7:1. Todos os efeitos foram considerados como aleatórios, a 5% de probabilidade. Os desdobramentos, clone dentro do sítio e sítio dentro do clone, foram calculados
e médias dos clones foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott, também a 5% probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O limite entre o maior e o menor QMR foi de 6,969, possibilitando a realização da análise
conjunta sem restrições (Tabela 1). A não significância do efeito clone e significância do efeito
sítio indicam que as diferenças entre os clones são dependentes das condições ambientais. A interação clone x sítio foi altamente significativa (P < 0,01), demonstrando que os clones avaliados
apresentaram respostas diferenciadas quando testados nos diferentes ambientes. Esse resultado
evidencia a importância do estudo com ambientes para avaliação de clones de eucalipto.
Tabela 1. Análise de variância conjunta da densidade básica da madeira (g/cm³) para clones de
Eucalyptus sp e sítios de plantio ao longo do Brasil.
Fontes de variação
Clones (C)
Sítios (S)
CxS
Resíduo
Total

GL
3
9
27

SQ
0,0174
0,1117
0,0536

QM
0,0058
0,0124
0,0020

80
0,0307
0,0004
119
0,2134
ns: não significativo (p>0.05); ** significativo ao nível 5% pelo test F.

Fcal
2,93ns
6,26**
5,17**

pValor(%)
5,183284
0,009358
0,000006

Com o desdobramento sítios dentro do clone (Figura 1) foi possível identificar que o clone
H8 foi o mais estável, com densidades semelhantes para 8 dos 10 sítios. O clone atingiu densidades maiores nos sítios 17 e 30. Esses incrementos são comumente associados a condições
de diminuição da disponibilidade hídrica, o que limita o crescimento e promove aumento na
densidade básica da madeira (POORTER , 2009).
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O Clone R9, apesar apresentar menos sítios em um mesmo grupo do que o clone H8 (6
sítios formaram o grupo C), foi o clone que apresentou menor diferença entre as médias de
densidade básica obtida por cada grupo (14%).
O clone D4 apresentou a maior variação da densidade (23% entre os sítios 22 e 7/15), o que
indica que o clone modifica a formação da sua madeira e, consequentemente, suas propriedades
frente às diferentes condições de crescimento.
Para o clone B2, 6 sítios apresentaram as maiores densidades (0,485 g/cm³), entretanto esse
valor foi inferior aos máximos de densidade obtidos pelos demais clones (0,547; 0,540 e 0,518
g/cm³). As maiores densidades (0,54 g/cm³) foram obtidas pelos clones H8 e R9 nos sítios que
registraram as maiores temperaturas e menores precipitações (sítios 17 e 30).
Espera-se que clones tropicais sejam mais influenciados pelas variações em temperaturas e
deficiências hídricas do que as espécies temperadas (NABAIS et al., 2018), entretanto os resultados obtidos para o clone H8 demonstram a existência de clones mais e menos influenciados,
mesmo em comparações utilizando somente matérias melhorados como tropicais.
Os resultados obtidos podem ser associados a disponibilidade hídrica necessária para cada
clone. Essa característica varia de acordo com as características físico-hídricas do solo, precipitação e evapotranspiração da vegetação, sendo a utilização análises que consideram um conjunto
com mais variáveis necessárias para melhor caracterização das condições climáticas do local e
construção de conclusões mais precisas.

Fonte: Adaptado de Alvares et al. (2013).

Figura 1. Desdobramento dos 10 sítios avaliados dentro de cada um dos 4 clones de Eucalyptus sp.
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CONCLUSÕES
Os clones apresentaram variação nos valores de densidade da madeira nos diferentes locais.
A densidade da madeira é alterada pela interação do genótipo com o ambiente de crescimento,
de modo que existem clones mais estáveis e mais influenciados.
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RESUMO
The Eucalyptus gall wasp, Ophelimus maskelli, from Australia, is considered an important eucalyptus pest
and is present in several countries. The intense leaves deformation caused by galls weakens the trees
and causes early defoliation, and may lead to premature death. Brazil is currently recognized worldwide
for high productivity and shorter forest rotation. However the planted forests are commonly attacked by
different pest insects, originating in Australia, which reduce the average annual increment and consequently
their production. Thus, O. maskelli is a potential pest for eucalyptus plantations in Brazil, considering this
species is present in South America, requiring new studies to know the insect-pest, its insects associated
with galls and its parasitoids, obtaining prior information for your future control. Therefore, the present
work aimed to determine the distribution of Ophelimus spp. from the middle of east Coast to south
coast of Australia. For this the collections were made in four different states distributed in 80 points.
The insect-pest was found in three of the four States visited and and other different insects present in the
galls, with different functions such as competitors, hiperparasitoides or tenants.
Keywords: galling wasp, invasive pest, Eucalyptus

INTRODUCTION
Brazil is recognized worldwide for the highest productivity and shortestt forest rotation in the
world (IBÁ, 2017). Planted forests are composed of a narrow genetic basis, which predisposes the
establishment and dispersion of pests, causing production losses (SCHIHLI et al., 2016). Since
2003, exotic pests have affected the productivity of Eucalyptus plantations in Brazil. Currently
a new insect-pest, Ophelimus maskelli Ashmead (Hymenoptera: Eulophidae), has been causing
serious problems around the world. This species is native from New South Wales, Australia,
was originally described as Pteroptrix maskelli in 1900 and reclassified in 1988 as part of the
revision of Chalcidoidae Australasiano by Boucek (PROTASOV et al, 2007).
Ophelimus is a genus with almost 50 species (WITHERS et al., 2000) but still little known
about its biology and systematics. The only existing key to classifying species is in an unfinished manuscript prepared by A. A. Girault. The most distinctive characteristic of O. maskelli
is the presence of only a single arrow in the submarginal vein (PROTASOV et al., 2007). The
insect-pest, O. maskelli, is not present in Brazil, but has dispersed in the Mediterranean basin,
Southeast Asia, North Africa, North America, as well as in South America (AQUINO et al., 2014;
Burkes et al., 2015), being considered a potential pest for the country.
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O. maskelli is considered an important eucalyptus pest, forming numerous galls on both
sides of the leaves and causing partial or complete defoliation of the trees (PROTASOV et al.,
2007). These damages reduce the average annual increase of eucalyptus trees.
About hosts of O. maskelli, the main ones are: Eucalyptus camaldulensis, E. tereticornis, E.
grandis and E. globulus, these are the four most important species in terms of the production of
Eucalyptus wood. However, the pest develops well in another 14 different species of Eucalyptus
(PROTASOV et al., 2007), thus being a pest of easy adaptation to different plantations.
In this way, due to the few information and the high damage potential that this pest can
cause in the Brazilian eucalyptus plantations, it is necessary to know better the insect-pest,
the insects associated with its gall and its broodlings, thus having prior information for your
future control. Therefore, the present work aimed to determine the distribution of Ophelimus
spp. from the middle of East Coast to Wouth coast of Australia.
MATERIALS AND METHODS
The collection of eucalyptus branches was carried out in Brisbane, Queensland, and on a
road trip from Sydney, New South Wales to Adelaide, South Australia, collecting in four different Australian states, during October 2017.

Figure 1. Collection points from Brisbane and Sydney to Adelaide (Google Earth, 2018).

Sampling was carried out through visual inspections of eucalyptus plants. These plants were
randomly selected, looking for galls formed by galling wasps and, when the presence of galls on
leaves or eucalyptus branches were found, the plant material was collected. The branches were
placed in closed polyethylene bags and packed in thermal boxes with ice packs. Each collection
point has been catalogued, marking the collection date and geographical coordinates by GPS.
The plant material collected was evaluated by checking the morphological characteristics of
the galls formed by Ophelimus spp. and subsequently the leaves with galls were photographed
for later identification of the species of eucalyptus host. This material was returned inside plastic
bags again until the emergence of the wasps.
The emergence of wasps was carried out daily. The emerging insects were transferred with to
glass tubes containing 100% ethanol. The insects handling and identification were carried out
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in laboratory of the Ecosciences Precinct, Department of Agriculture and Fisheries, Brisbane.
All the insects that emerged have been photographed.
The insects identification were performed using identification key, photographs and examination under stethoscope microscope. The identification confirmation of the specimens will
be carried out in the future by molecular analysis, relating to the previous molecular studies of
Ophelimus spp. abroad using the Genbank.
RESULTS AND DISCUSSION
The collections were carried out at nine different points in Brisbane and in 71 distributed
locations from Sydney (New South Wales) to Adelaide (South Australia), being totaled 80 points
collected, with 108 bags of polyethylene with different types of gall and more than 1250 insects.
The occurrence of Ophelimus spp. was recorded in three of the four states in which the collections were made, in thirteen different points of Queensland, New South Wales and Victoria.
Specimens of Epichrysocharis spp, Eurytoma sp., Cirrospilus sp., Closterocerus sp., Megastigmus
spp., Quadrastichus spp., Selitrichodes spp., Aprostocetus spp., in addition to specimens belonging
to the Mymaridae family emerged from the galls. Some of these insects are competitors, others
are broodlings, and other specimens do not have their associations clarified inside the galls,
given the complexity of these structures developed in eucalyptus plants.

Figure 2. Map of the Australian regions where galls of Ophelimus spp. were found (Google Earth, 2018).

Two genus collected contain parasitoid species of Ophelimus maskelli, Closterocerus (PROTASOV et al., 2007), and recently registered in South Africa, Selitrichodes (BUSH et al., 2016).
Other parasitoids with biological control potential may also be present in the collections. For
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confirmation of the collected insects there is a need for molecular analyses of the collected
specimens, compared with previous results of Ophelimus abroad using the Genbank data and
other available sequence data.
CONCLUSIONS
Ophelimus spp. is present in different Australian states and is thus adapted to different environmental conditions. New parasitoid species were found in this survey.
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RESUMO
A eficiência do uso da luz (EUL) é uma medida que reflete a capacidade das plantas em converter a
energia do sol em energia química por meio da fotossíntese e, consequentemente, de transforma-la
em biomassa. Nesse contexto, o melhor entendimento dos processos ecofisiológicos de espécies de
eucaliptos com diferentes taxas de crescimento pode auxiliar em programas de melhoramento genético,
atividades silviculturais e modelos de produtividade florestal. Este estudo objetivou avaliar a biomassa,
índice de área foliar e a eficiência do uso da luz no estágio inicial de crescimento do Eucalyptus grandis,
E. urophylla, E. cloeziana, Corymbia citriodora, E. camaldulensis e E. brassiana. O E. grandis apresentou maior
EUL (até 4 vezes) no segundo ano após o plantio, bem como maior produção de biomassa de lenho
(até 5 vezes). Por outro lado, o E. brassiana apresentou a menor EUL, bem como menor produção de
biomassa lenhosa.
Palavras-chave: Produção de lenho, Eucalyptus, Corymbia

INTRODUÇÃO
A eficiência do uso da luz (EUL) fornece uma medida de produtividade primária bruta da
vegetação terrestre em relação à radiação fotossinteticamente ativa (PAR) absorvida pelas folhas
(APAR). Segundo Waring et al. (2016), a EUL mede a eficiência com que as plantas convertem
energia solar em energia química, como por exemplo, em moléculas de adenosina trifosfato
(ATP). Esta energia química é utilizada no processo de respiração das plantas e, também, na
produção de carboidratos que farão parte dos tecidos vegetais e promoverão o crescimento
das plantas.
Binkley et al. (2013) demonstraram que florestas mais produtivas tendem a possuir maior
absorção de radiação e maior EUL quando comparadas à florestas menos produtivas. É esperado
que a EUL seja maior em condições de disponibilidade adequada de água e nutrientes, já que
esses recursos possuem o potencial de aumentar a quantidade de fotossíntese para uma dada
quantidade de interceptação de luz (ALBAUGH et al., 2016).
O melhor entendimento dos processos ecofisiológicos de espécies de eucaliptos com diferentes taxas de crescimento pode auxiliar em programas de melhoramento genético, atividades
silviculturais e modelos de produtividade florestal. Este estudo objetivou avaliar a eficiência do
uso da luz no estágio inicial de crescimento do E. grandis, E. urophylla, E. cloeziana, C. citriodora,
E. camaldulensis e E. brassiana.
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MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O experimento está localizado na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga
(EECFI) (23º 10’ S e 48º 40’ W), onde o clima local é Cfa de acordo com a classificação de
Koppen, mesotérmico de inverno seco, com temperatura média anual de 21 ºC e precipitação
média anual de 1579 mm (Alvarez et al., 2013). O solo foi classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, de textura média, sendo o terreno de relevo plano a suave ondulado.
O experimento foi implantado em março de 2016 por meio do plantio de mudas seminais
de seis espécies de eucaliptos, no espaçamento 3 x 3 m, sendo: Eucalytus. grandis, E. urophylla,
E. cloeziana e Corymbia citriodora, E. camaldulensis e E. brassiana. Cada espécie contou com uma
parcela de 37 linhas com 10 árvores cada, totalizando 370 árvores/espécie. Cada parcela foi
dividida em duas seções, sendo uma destinada as avaliações destrutivas (ex. avaliação de biomassa) e outra para as avaliações não destrutivas (ex. inventários), além de possuir bordadura
dupla em cada uma dessas seções. A área útil da seção não destrutiva ficou constituída por
8 linhas com 8 plantas, totalizando 64 árvores. O delineamento utilizado foi o inteiramente
aleatorizado, com 6 tratamentos (espécies).
Índice de área foliar e matéria seca da parte aérea
Para a determinação do índice de área foliar (IAF) aos 11 e 23 meses após o plantio das mudas, foram coletadas 30 folhas inteiras de cada terço da copa, de quatro árvores médias de cada
espécie. A área foliar de cada amostra foi determinada com o auxílio de um scanner de mesa
Epson V550 e do software ImageJ. Posteriormente, as folhas foram desidratadas em estufa a 65
ºC até massa constante e pesadas em balança digital. A área foliar específica foi determinada
pela relação entre área foliar da amostra fresca e sua massa seca. A área foliar total de cada
árvore foi calculada multiplicando-se a massa seca de todas as folhas da árvore pela média da
área foliar específica dos terços da copa.
Após serem abatidas, cada árvore-amostra foi desmembrada em tronco, folhas e galhos.
Esses compartimentos foram pesados com auxílio de balança digital, para determinação do
peso fresco e, em seguida, subamostrados para a determinação do teor de umidade. O tronco
foi secionado próximo a base da árvore (0%) e a 25%, 50%, 75% e 100% da altura total do
fuste para a coleta de discos com 3 cm de espessura. Os discos serviram para determinar a
porcentagem e umidade do lenho e casca. Com base no peso fresco e teor de umidade, foram
estimadas a biomassa seca de lenho, casa, folhas e galhos de cada espécie.
Eficiência do uso da luz
A eficiência do uso da luz (EUL) foi estimada entre o 11° e 23° mês após o plantio. A EUL
foi calculada dividindo o incremento em matéria seca do tronco pela somatória da radiação
fotossinteticamente ativa absorvida (APAR) no período avaliado.

Onde: EUL = eficiência do uso da luz (g MJ-1); = incremento do tronco base seca (Mg ha-1 período-1); = somatória do PAR registrado no período (MJ ha-1 período-1)
O APAR foi calculada por meio da Lei de Lambert-Beer (LANDSBERG; SANDS, 2011). Para
a determinação da PAR, foi considerado 50% da radiação global mensurada diariamente pela
estação meteorológica da EECFI, sendo coeficiente de extinção de luz (k) igual a 0,45.
Onde: APAR = radiação fotossinteticamente ativa absorvida (MJ m-2); PAR = radiação fotossinteticamente ativa (MJ m-2); k = coeficiente de extinção da luz; IAF = índice de área foliar (m2
folha m-2 solo)
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Atendido as pressuposições básicas estatísticas, foi realizada a análise de variância (ANOVA)
e a comparação das médias por meio do teste LSD (p<0,05), utilizando o programa estatístico
SAS 9.3.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Entre o 11° e 23° mês pós-plantio, o E. grandis apresentou maior eficiência do uso da luz
(EUL) quando comparado às outras espécies de eucaliptos, principalmente em relação ao E.
brassiana, cujo incremento em biomassa e EUL foi até 5 vezes menor (Tabela 1 e Figura 1b). O
E. urophylla, C. citriodora e E. camaldulensis não apresentaram diferença significativa de incremento em biomassa do lenho e EUL no período avaliado. De acordo com Binkley et al. (2010),
a quantidade de luz interceptada pelo Eucalyptus é diretamente proporcional ao seu tamanho e
que, consequentemente, há um maior investimento na produção de biomassa. Segundo Campoe et al. (2013), o tamanho da árvore afeta sua habilidade de absorver recursos, na eficiência
de seu uso e no particionamento do carbono destinado ao crescimento do lenho.
Tabela 1. Incremento de lenho, casca, folhas e galhos entre o 11º e o 23º mês após o plantio de
Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. cloeziana, Corymbia citriodora, E. camaldulensis e E. brassiana.
Letras maiúsculas indicam diferença estatística entre as espécies, respectivamente (LSD, p < 0,05).

E. grandis
E. urophylla
E. cloeziana
C. citriodora
E. camaldulensis
E. brassiana

Lenho

Casca

20,31 A
11,50 B
9,58 B
8,76 B
9,36 B
3,79 C

3,22 A
1,79 BC
3,35 A
1,69 CD
2,27 B
1,20 D

Folha
kg árvore-1
5,02 A
4,33 AB
5,54 A
1,83 BC
2,30 BC
1,08 C

Galho

Total

9,44 A
7,51 AB
8,98 A
3,50 BC
3,28 BC
1,50 C

38,00 A
25,15 BC
27,46 B
15,78 CD
17,23 BCD
7,59 D

Figura 1. a) Índice de área foliar e b) eficiência do uso da luz (g MJ-1) entre o 11º e 23º mês após
o plantio do Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. cloeziana, Corymbia citriodora, E. camaldulensis
e E. brassiana. Letras maiúscula indicam diferença estatística entre as espécies, respectivamente
(LSD, p < 0,05).

Entre 11º e 23º mês após o plantio, E. cloeziana aumentou seu índice de área foliar (IAF)
em cerca de 70% (Figura 1a). No mesmo período, E. grandis aumentou seu IAF em aproximadamente 60%, E. urophylla em 40 %, E. camaldulensis em 25% e C. citriodora em apenas 14%.
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Por outro lado, E. brassiana teve seu IAF reduzido em cerca de 3% durante o período avaliado.
Em ambos os períodos, E. grandis, E. urophylla e E. cloeziana apresentaram maiores valores de
IAF quando comparados ao C. citriodora, E. camaldulensis e E. brassiana.
CONCLUSÃO
Comparado a algumas espécies de eucaliptos, tais como o Eucalyptus cloeziana, E. urophylla,
E. camaldulensis; E. brassiana e Corymbia citriodora; E. grandis apresenta maior eficiência do uso
da luz no segundo ano após o plantio, bem como maior biomassa de lenho. Por outro lado,
E. brassiana apresenta baixa eficiência no uso da luz, que acaba sendo traduzida em baixa produção de biomassa lenhosa.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi quantificar a densidade de raízes finas (≤ 2 mm) em um povoamento
de Eucalyptus urograndis (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) submetido a exclusão parcial da
precipitação interna. O estudo foi realizado em área experimental pertencente à empresa Klabin S.A em
Telêmaco Borba, PR. Utilizou-se dois tratamentos: um recebendo 100% da precipitação interna e outro
recebendo apenas 70%. Em maio de 2018 foram coletados 36 amostras de solo em cada tratamento, em
seis diferentes profundidades: 0-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-50 e 50-60 cm ao longo do perfil do solo.
As raízes foram separadas do solo por meio de lavagem em peneiras e distribuídas sobre uma folha de
papel da qual foram obtidas imagens com auxílio de uma câmera digital. Posteriormente, através do
software Safira as imagens foram processadas para a quantificação do comprimento das raízes. A média
da densidade de raízes finas do tratamento com exclusão parcial da precipitação interna resultou em
0,44 cm cm-³, sendo 54,55% superior ao tratamento sem exclusão (0,20 cm cm-³).
Palavras-chave: comprimento de raízes, precipitação pluviométrica, profundidade

INTRODUÇÃO
O constante aperfeiçoamento do setor florestal é decorrente do crescente consumo de produtos e subprodutos florestais, o aprimoramento destas técnicas visa o aumento de produção
não somente pela expansão de áreas plantadas (STORCK et al., 2015). No Brasil, atualmente espécies do gênero Eucalyptus são as mais utilizadas em plantios comerciais, totalizando
aproximadamente 5,7 milhões de hectares dos 7,84 milhões de área com florestas plantadas
(IBÁ, 2017).
Entre as diversas espécies de Eucalyptus usadas em reflorestamentos podemos destacar a utilização de híbridos, os quais sua utilização objetiva reunir características distintas de qualidade,
adaptabilidade e resistência a doenças (ASSIS et al., 2015). O principal objetivo do melhoramento do híbrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla foi de modificar seu patrimônio
genético visando obter plantas com maior rendimento possível, possuindo a capacidade de
adaptar-se as condições de um determinado ambiente, além da resistência a pragas e doenças
(CARVALHO, 2014).
O sistema radicular exerce importante função no desenvolvimento das plantas. Conhecer
as características do sistema radicular das diferentes espécies é de suma importância para o
planejamento das atividades práticas do solo (DANSO et al., 2016). O sistema radicular de
uma planta é classificado em raízes grossas responsáveis pela sustentação da planta no solo,
e raízes finas estas com finalidade de absorver água e nutrientes (MCCOMARCK et al., 2015).
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O comportamento das raízes pode ser alterado dependendo das características do solo, como
por exemplo a existência de um impedimento no sistema radicular, profundidade, diferença
hídrica ou nutricional, entre outros (GONÇALVES; MELLO, 2000).
O presente trabalho tem como objetivo quantificar a densidade de raízes finas em um
povoamento de Eucalyptus urograndis (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis), submetido a
diferentes regimes hídricos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo foi realizado um povoamento de Eucalyptus urograndis (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) em uma área experimental pertencente à empresa Klabin S.A. sob as coordenadas
geográfica de latitude 24° 13’ 41.0’’S e longitude 50° 31’ 40.0’’W, localizado no município de
Telêmaco Borba - Paraná, a qual faz parte do Programa de Tolerância de Eucalyptus Clonais aos
Estresses Hídricos, Térmicos e Biológicos (TECHS).
Utilizou-se dois tratamentos com diferentes regimes hídricos: um recebendo 100% da precipitação interna e outro recebendo apenas 70% da mesma, neste último instalou-se calhas com
lonas plásticas na entrelinha que impedem que a água da precipitação pluviométrica incida na
sua totalidade no solo. O plantio foi realizado em fevereiro de 2012 com um espaçamento de
3 m x 3 m e a coleta das amostras de solo para quantificação de raízes finas foi realizado em
maio de 2018, sendo que o povoamento estava com 76 meses de idade.
A amostragem das raízes finas foi realizada através de seis pontos por tratamento, sendo três
na linha de plantio e três na entrelinha. Em cada direção foram marcados três pontos a partir
do fuste com diferentes distâncias da árvore amostrada, sendo elas 50 cm, 100 cm e 150 cm.
Além disso, em cada um destes pontos foi realizada a coleta em cada profundidade, ou seja,
de 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 e 50-60 cm.
Desta forma, para cada tratamento obteve-se 36 amostras de solo, as quais foram coletadas
com auxílio de um tubo cilíndrico com diâmetro de 10,98 cm. Posteriormente estas amostras
foram armazenadas em sacos plásticos devidamente identificadas e encaminhadas ao Laboratório de Ecologia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria.
As amostras de solo foram colocadas sobre um conjunto de peneiras sobrepostas (2 e 1
mm) e com a aplicação de jatos d’água o solo foi retirado, restando apenas as raízes, que foram
coletadas com auxílio de pinças. Após a separação e classificação das raízes quanto ao diâmetro (≤ 2 mm) foram distribuídas sobre folha de papel branco no tamanho A4 (210 mm x 297
mm). Para a obtenção das imagens utilizou-se uma câmera digital apoiada em um suporte de
altura fixa (0,5 m) e obtiveram-se 81 imagens digitais. As imagens foram processadas através do
Software de Análise de Fibras e Raízes - SAFIRA (JORGE; RODRIGUES, 2008), o qual a partir
da imagem calcula o comprimento de raízes possibilitando estimar a densidade de raízes em
cm cm-3.
Para a realização da análise dos dados foi utilizado o software Microsoft Office Excel realizado assim as médias para cada tratamento e posteriormente submetida ao teste t Student a
um nível de significância de 5%.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta o comportamento da densidade em relação a profundidade em ambos
os tratamentos. O tratamento com exclusão parcial de precipitação interna (CE), apresentou
valor de densidade de raízes finas 54,55% superior se comparado com o tratamento sem exclusão (SE).
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Figura 1. Valores da densidade de raízes finas em diferentes profundidades com exclusão da chuva (CE) e sem
exclusão (SE) da precipitação interna em povoamento de Eucalyptus urograndis, em Telêmaco Borba - Paraná.

Ambos os tratamentos apresentaram valores próximos em relação a primeira camada do
solo (0-10 cm). Possivelmente, as raízes estão sistematizadas desta maneira no tratamento com
exclusão parcial da precipitação interna devido à escassez de água, formando uma densa rede
de raízes finas que ter por finalidade absorver o máximo de água. Além disso, para Gonçalves
e Mello (2000) essa maior densidade de raízes finas na primeira camada é comum em povoamentos florestais e isso se deve possivelmente ao fato de que essas raízes tendem a ocupar
espaços do solo onde há maior aeração e fertilidade.
De acordo com Lopes et al. (2013) o desenvolvimento radicular é considerado um processo
complexo, controlado por características inerentes à própria planta e ao ambiente no qual ela
se encontra inserida. Em estudo realizado por Kozlowski et al. (1991) considera-se a densidade de 1 a 2 cm cm-³ como sendo adequada para absorção de água e nutrientes pelas plantas.
Para Valcarcel et al. (2007) a serapilheira promove um microambiente favorável, pois no
local há maior retenção de água, maior a arejamento, e, portanto, maior disponibilidade de
oxigênio e nutrientes oriundos de sua decomposição, ocasionando essa maior concentração
de raízes na camada superficial, principalmente as mais finas. Então, compreendendo que a
planta aloca suas raízes finas na camada superficial para aproveitar essas condições, percebe-se
a necessidade que uma planta consolidada em um sistema com menor quantidade de água
desempenha para sobreviver. Portanto, nos ajuda a entender o fato de que no tratamento com
exclusão parcial da precipitação interna as raízes se dispersaram por todo o perfil, visando
maximizar o aproveitamento de água e nutrientes, elementos essenciais à vida vegetal.
CONCLUSÃO
A densidade de raízes finas no povoamento de Eucalyptus urograndis aos 76 meses de idade
no tratamento com exclusão parcial da precipitação interna foi 54,55% superior ao tratamento
sem exclusão.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo quantificar a interceptação da precipitação pluviométrica em
um povoamento de Eucalyptus urograndis (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) com 77 meses de
idade instalado em área pertencente à empresa Klabin S.A. Foram utilizados dois tratamentos, um com
100% (SE) da precipitação pluviométrica, e outro 70% (CE). Para a amostragem da quantidade de
precipitação pluviométrica foram instalados três coletores. Para quantificar a precipitação interna, foram
instalados três coletores, em cada tratamento, distribuídos sistematicamente na linha, na entrelinha e
na diagonal entre quatro árvores. Também foram instalados três conjuntos de coletores de escoamento
pelo tronco em cada tratamento. A precipitação pluviométrica resultou em 1606 mm. A interceptação
pela copa das árvores no tratamento SE representou 9,5% da precipitação pluviométrica, enquanto que
no tratamento CE representou 13,80%.
Palavras-chave: restrição hídrica, dossel florestal, silvicultura

INTRODUÇÃO
Em um ecossistema florestal, a precipitação pluviométrica se apresenta como a principal via
de entrada de água. Neste processo, as copas das árvores fracionam a água da chuva, onde uma
parte fica temporariamente retida e evapora e outra parte atravessa a copa como precipitação
interna e escoamento pelo tronco (ARCOVA et al., 2003). Partindo deste princípio, a cobertura
vegetal nos ecossistemas florestais desempenha um importante papel no balanço hídrico, sendo
que a entrada de água e nutrientes é influenciada pelo tipo da vegetação (DINIZ et al., 2013).
Em um evento de precipitação pluviométrica, toda a água que não é convertida em forma
de precipitação efetiva fica retida nas copas, caracterizando o processo de interceptação (TONELLO et al., 2014). O processo de interceptação redistribui a água da chuva e parte do volume
incidente não chega ao solo (GIGLIO; KOBIYAMA, 2013). Os estudos sobre a interceptação da
precipitação em povoamentos florestais têm importância na compreensão do papel das árvores
nos processos hidrológicos e sua aplicação no manejo florestal (RODRIGUES et al., 2016).
A proporção da chuva interceptada depende principalmente das características da floresta e
regimes das chuvas, variando consideravelmente entre espécies (CADALTO et al., 2013). Dessa
forma, considerando esses diferentes regimes de chuvas, torna-se necessário a ampliação dos
conhecimentos acerca dos processos fisiológicos que podem ser acionados pelas plantas em
diferentes condições de déficit hídrico (TATAGIBA et al., 2015).
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O objetivo deste estudo foi quantificar a interceptação da precipitação pluviométrica em um
povoamento de Eucalyptus urograndis (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) com setenta e
sete meses de idade em Telêmaco Borba - PR.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado no período de julho de 2017 a junho de 2018, em um
povoamento de Eucalyptus urograndis (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) com 77 meses
de idade, em uma área experimental pertencente à empresa Klabin S.A., sob as coordenadas
geográfica de latitude 24° 13’ 41.0’’S e longitude 50° 31’ 40.0’’W, no município de Telêmaco
Borba – Paraná, a qual faz parte do Programa de Tolerância de Eucalyptus Clonais aos Estresses
Hídricos, Térmicos e Biológicos (TECHS). Na Figura 1 é apresentado um diagrama climatológico para o período de julho de 2017 a junho de 2018 de uma estação climatológica próxima
ao local do experimento.

Figura 1. Diagrama climatológico para o período de julho de 2017 a junho de 2018. Dados fornecidos
pela Empresa Klabin S.A., 2018.

Na área experimental do TECHS, foram avaliados dois tratamentos relacionados ao regime
hídrico: um recebendo 100% da precipitação pluviométrica (SE) e o outro apenas 70% da
precipitação (CE), a partir da instalação de calhas no interior do povoamento que excluem
parcialmente a água da precipitação pluviométrica.
Para a quantificação da precipitação pluviométrica (P), instalaram-se, em área adjacente ao
povoamento de eucalipto três coletores com diâmetro de captação de 20 cm. Já para a avaliação
da precipitação interna (Pi), foram instalados, em cada um dos tratamentos, três coletores com
diâmetro de captação de 20 cm, distribuídos sistematicamente na linha, na entrelinha e na
diagonal entre quatro árvores. Por fim, quantificou-se o escoamento pelo tronco (Et) a partir
da instalação, em cada tratamento, de três conjuntos formados por mangueira plástica e uma
bombona para armazenamento da água da precipitação.
Foram aferidos os valores da precipitação pluviométrica (P), precipitação interna (Pi) e
escoamento pelo tronco (Et) com uma frequência de 15 dias, obtendo-se valores mensais a
partir do somatório das quinzenas de cada mês.
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Para a obtenção dos valores da precipitação pluviométrica e da precipitação interna em
milímetros, utilizou-se a seguinte equação:
Em que: P = precipitação pluviométrica (mm), V = volume coletado (L), a = área do coletor
(m2).
Os valores de escoamento pelo tronco foram obtidos a partir da utilização da seguinte expressão, utilizada por Preuhsler et al. (2006):

Onde: Et = Escoamento pelo tronco (mm), V = volume coletado (L), g = área basal da árvore
(m2), G = área basal da parcela (m2), A = área da parcela (m2).
Já para o cálculo da interceptação pela copa, foi utilizada a expressão:

Na qual: Ic = interceptação da copa (%), P = precipitação (mm), Pi = precipitação interna
(mm), Et = escoamento pelo tronco (mm).
A análise dos dados foi realizada utilizando-se o software Microsoft Office Excel.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A precipitação pluviométrica totalizou 1606 mm durante o período de estudo (Tabela 1). Em
relação ao tratamento sem exclusão da precipitação pluviométrica, a precipitação interna foi
de 87,57% (1406,50 mm), o escoamento pelo tronco de 2,91% (46,73 mm) e a interceptação
pela copa de 9,52% (152,90 mm). Já para o tratamento com exclusão parcial da precipitação
pluviométrica, a precipitação interna foi de 83,76% (1345,28 mm), o escoamento pelo tronco
foi de 2,44% (39,21 mm) e a interceptação pela copa foi de 13,80% (221,54 mm).
Tabela 1. Precipitação pluviométrica (P), precipitação interna (Pi) e escoamento pelo tronco (Et) em
milímetros e interceptação pela copa (Ic), em porcentagem.

SE= tratamento sem exclusão da precipitação; CE= tratamento com exclusão parcial da precipitação.
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Modelando o balanço hídrico numa plantação de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla em
Minas Gerais – BR, Almeida et al. (2013) verificaram que a interceptação foi de 9%, sendo este
valor próximo ao encontrado neste trabalho para o tratamento sem exclusão da precipitação
pluviométrica. Martins Filho (2014), avaliando o balanço hídrico e erosão do solo em uma
plantação de eucaliptos novos em São Paulo – BR, obtiveram valores de 13% da precipitação
pluviométrica total.
Em todos os meses observados, os valores de interceptação pela copa apresentaram-se superiores no tratamento com exclusão parcial da precipitação pluviométrica em comparação com
o tratamento sem exclusão da precipitação.
CONCLUSÃO
A precipitação pluviométrica total no período de julho de 2017 a junho de 2018 foi de
1606,03 mm. Deste total, no tratamento sem exclusão da precipitação, a interceptação pela
copa representou 9,52% (152,90 mm). Já no tratamento com exclusão, a interceptação foi de
13,80% (221,54 mm) do total da precipitação pluviométrica incidente sobre o povoamento.
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RESUMO
O controle biológico em plantios de eucalipto aumenta, continuamente, devido à entrada de pragas
potenciais e a busca de métodos sustentáveis de manejo. Entretanto, a produção de agentes biológicos
competitivos e em grandes quantidades têm apresentado dificuldades. Isto torna necessário o investimento em novas metodologias mecanizadas visando a melhora na produção de biopesticidas à base de
fungos. O objetivo foi avaliar o desempenho e o rendimento do separador de partículas Mycoharvester®
a partir de arroz e cevada (5:1) colonizados por Metarhizium anisopliae. Este equipamento apresentou
bom desempenho para a obtenção de conídios puros com produção de produtos adequados para
formulações de biopesticidas.
Palavras-chave: biopesticidas florestais, biotecnologia, conídios puros, pragas exóticas

INTRODUÇÃO
Insetos de origem australiana têm sido relatados, nas últimas décadas, com prejuízos em
plantios de eucalipto no Brasil, como Glycaspis brimblecombei Moore, 1964 (Hemiptera: Psyllidae), Gonipterus platensis Marelli, 1926 (Coleoptera: Curculionidae) e Thaumastocoris peregrinus
Carpintero e Dellapé, 2006 (Hemiptera: Thaumastocoridae) (WILCKEN et al., 2003; 2008;
2010). Entretanto, danos por esses insetos podem ser reduzidos com o controle biológico
(BARBOSA et al., 2017).
Fungos entomopatogênicos são uma ferramenta promissora para o controle de insetos introduzidos em plantações de eucalipto (IBÁ, 2017; LORENCETTI et al., 2017, 2018; MASCARIN
et al., 2012; WILCKEN, 2015). A adoção de novas tecnologias para a colheita desses microrganimos pode reduzir a necessidade de uso intensivo de mão de obra, favorecendo a obtenção
de produtos em grande quantidade e qualidade (JARONSKI, 2014).
O objetivo foi avaliar o desempenho da tecnologia de separação de partículas durante a
colheita do fungo entomopatogênico Metarhizium anisopliae sensu lato (Hypocreales, Clavicipitaceae) (IBCB425), visando seu uso no manejo de pragas florestais.
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MATERIAL E MÉTODOS
O Mycoharvester é um equipamento que separa conídios puros e aglomerados a partir de
substratos colonizados por fungos. 150g do substrato+ Metarhizium anisopliae sensu lato (Hypocreales, Clavicipitaceae) (IBCB425) foram colocados dentro do Mycoharvester®. Esse fungo
foi obtido de solo da Mata Atlântica no Município de Iporanga, São Paulo, Brasil, e com eficácia
comprovada para o controle de pragas florestais. O número conídios por grama de produto final
e porcentagem de umidade dos produtos obtidos foram avaliados. Além disso, após o período
de fermentação, o produto obtido (substrato+fungo) foi avaliado para se obter o número de
conídios por grama de massa seca através da contagem dos conídios produzidos no substrato
em dois momentos: antes e depois de passar pelo sistema de colheita. Os experimentos foram
realizados no Laboratório de Microbiologia e Bioengenharia do Instituto Federal Julius Kühn,
em Darmstadt, na Alemanha.
ANÁLISE ESTATÍSTICA
O experimento foi repetido três vezes (blocos) nas mesmas condições, mas em momentos
e com lotes diferentes do fungo, com nove procedimentos de colheita em cada um. A homogeneidade da variância foi testada pelo teste de Levene (P<0,1) e a de variância (ANOVA) com
o software livre SAS University. Além disso, o teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a
distribuição de normalidade dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desempenho do Mycoharvester® para a produção de biopesticidas foi adequado. O rendimento total de produto colhido foi de 4g de conídios puros e 1g de produto aglomerado com
produção de 6,0 x 109 conídios/g de peso seco. O residual no substrato foi de 7,0 x 108 conídios/g
de peso seco após a colheita. A umidade dos conídios puros e os produtos aglomerados foi de
6 e 34%, respectivamente. O teor de umidade dos produtos e do substrato, antes e após passar
pelo sistema de colheita variou. A eficiência do separador de partículas Mycoharvester® foi,
também, relatada para a colheita de Beauveria bassiana e M. anisopliae, com rendimento de 2,9
g e 4,2 g, respectivamente, maior que a de métodos de peneiramento e lavagem com Tween
80 (0,02%) (LIU et al., 2015). Conídios com umidade inferior a 9% podem ser considerados
de alta qualidade para o armazenamento e formulação, por terem viabilidade conservada por
maior período (JARONSKI; JACKSON, 2012; JARONSKI, 2014). Além disso, os conídios são
preferidos para biopesticidas, pois têm maior persistência no ambiente e alto potencial de
infecção (JARONSKI ; JACKSON, 2012).
CONCLUSÃO
O desempenho adequado do Mycoharvester® para a obtenção de conídios puros facilita o
desenvolvimento de novas formulações para uso no setor florestal. Esses conídios puros podem ser formulados de diversas formas de acordo com a compatibilidade destes com os inertes
(sólidos ou líquidos) das formulações.
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RESUMO
Devido aos danos causados por Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé, 2006 (Hemiptera:
Thaumastocoridae) em plantações de eucalipto o uso de ferramentas do controle biológico, como fungos
entomopatogênicos, se tornou essencial para o controle desse inseto praga. Então, a investigação de
possibilidades para o uso de inimigos naturais nativos torna-se necessária. Esse trabalho objetivou-se em
avaliar a patogenicidade de diferentes isolados brasileiros de fungos entomopatogênicos para controlar
T. peregrinus. Para isso 11 isolados foram pulverizados em adultos de T. peregrinus e a mortalidade foi
avaliada. Os isolados testados foram patogênicos ao inseto, M. anisopliae (IBCB425) foi o mais virulento,
com 100% de mortalidade média e Isaria sp. (IBCB375), B. bassiana (IBCB617) e Sporothrix insectorum
(IBCB79) os menos virulentos, com mortalidades média de 76%, 74% e 74%, respectivamente. Portanto
os fungos são agentes potenciais para o controle de T. peregrinus, e com isso pode ocorrer um incremento
na produção e aplicação desses agentes na cultura do eucalipto.
Palavras-chave: patologia de insetos, hemíptero praga, proteção florestal, micoinseticida

INTRODUÇÃO
O percevejo bronzeado Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé, 2006 (Hemiptera:
Thaumastocoridae) é uma praga exótica de Eucalyptus spp., de origem australiana, e foi detectado
no Brasil pela primeira vez no ano de 2008 (WILCKEN et al., 2010). Os danos causados por
T. peregrinus estão relacionados com o hábito alimentar do inseto resultando em prateamento
(clorose) seguido do bronzeamento e secagem das folhas (WILCKEN et al., 2010)
O controle biológico do T. peregrinus pode ser realizado através do parasitoide de ovos
Cleruchoides noackae Lin & Huber, 2007 (Hymenoptera: Mymaridae), por meio de percevejos
predadores, como o Supputius cincticeps Stäl, 1860 (Heteroptera: Pentatomidae) ou através do
uso de fungos entomopatogênicos, os quais já apresentaram promissores para o controle do
inseto (LORENCETTI et al., 2018; MASCARIN et al., 2012; NADEL; NOACK, 2012; SOUZA et
al., 2012). O objetivo deste trabalho foi avaliar a patogenicidade de diferentes isolados de fungos entomopatogênicos ao percevejo bronzeado visando a possibilidade de desenvolvimento
de biopesticidas.
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MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Controle Biológico de Pragas Florestais,
Departamento de Proteção Vegetal, Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual
Paulista (LCBPF, DPV, UNESP, FCA).
Diferentes isolados de fungos entomopatogênicos (Tabela 1), provenientes da Coleção de
Microrganismos Entomopatogênicos “Odemar Cardim Abreu” no Centro Experimental do
Instituto Biológico de Campinas, São Paulo, Brasil, foram usados no bioensaio de patogenicidade. O inóculo inicial de cada isolado foi obtido pela propagação do fungo em placas de Petri
contendo Batata Dextrose Ágar - BDA (42 g L [Kasvi, Itália]) mantidas a 25 ± 1 °C em condições
escuras. Após 14 dias de crescimento os fungos foram colhidos através da raspagem superficial
com auxílio de alça Drigalski do meio de cultura para a retirada dos conídios. Posteriormente,
o material foi suspenso em Tween 80® [Sigma, Alemanha] (0,1%) e calibrados para concentração de 1,0 x 108 conídios/mL. Dois mL de suspensão de conídios foram pulverizados com
auxílio de uma Torre de Potter sobre adultos de T. peregrinus, proveniente de criação estoque
de laboratório. A testemunha recebeu apenas Tween 80® (0,1%). Os insetos foram mantidos
em placas de Petri com abertura na tampa coberta com tecido voil permitindo trocas gasosas,
e para alimentação dos insetos foi colocado uma folha de Eucalyptus urophylla var. platyphylla e
hidrogel (1 g/400 mL), para manter a turgescência da mesma evitar a fuga do inseto. O experimento foi mantido a 25 °C ±1, umidade relativa de 83% ±3 e fotoperíodo de 12h.
Para avaliação, cada repetição (placa de Petri) foi observada diariamente, os insetos mortos
foram contabilizados, retirados e transferidos para câmaras úmidas para confirmação da patogenicidade. O experimento foi composto por 11 tratamentos (isolados) e 5 repetições com 10
insetos cada, totalizando 50 insetos por tratamento, os ensaios foram repetidos 2 vezes. Para
o estudo da proporção de insetos mortos foi ajustado um modelo linear generalizado com a
distribuição binomial e função de ligação logarítmica (NELDER; WEDDERBURN, 1972), tendo como fatores o tipo de isolado e repetições (blocos). A qualidade dos ajustes do modelo
linear generalizado ajustado foi feita através da análise de desvios (deviance) e o gráfico dos
resíduos de Pearson padronizados. Para comparações entre tratamentos foi utilizado foi o
teste de Tukey-Kramer do procedimento genmod do programa estatístico SAS – Free Statistical
Statistical Software, SAS University Edition. Para construção de gráficos foi utilizado o Software
SigmaPlot 12.0.
Tabela 1. Isolados, espécies, hospedeiros e regiões geográficas dos fungos entomopatogênicos
utilizados.
Isolado
IBCB227
IBCB226
IBCB66
IBCB617
IBCB532
IBCB425
IBCB348
IBCB375
IBCB220
IBCB638
IBCB79

Espécie
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Metarhizium anisopliae
Metarhizium anisopliae
Isaria sp.
Isaria farinosa
Isaria fumosorosea
Sporothrix insectorum

Hospedeiro
Spodoptera frugiperda,
Bactris gasipaes, Pupunha
Hypothenemus hampei
Myzus persicae
Spodoptera frugiperda
Solo
Mahanarva fimbriolata
Mahanarva fimbriolata
Solo
Bemisia tabaci
Leptopharsa hevea

Região
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP
SP
SP
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando todo o período do experimento de patogenicidade para o controle de T. peregrinus, os isolados testados foram patogênicos ao inseto com diferença significativa em relação
à testemunha, onde a mortalidade foi de 24%. Os isolados também se diferiram significativamente entre si, sendo, M. anisopliae (IBCB425) o mais virulento, com 100% de mortalidade
média e Isaria sp. (IBCB375), B. bassiana (IBCB617) e Sporothrix insectorum (IBCB79) os menos
virulentos, com mortalidades média de 76%, 74% e 74%, respectivamente (Figura 1), isso
pode estar relacionado com a capacidade de cada fungo em infectar e matar o inseto através do
reconhecimento de seus hospedeiros. O uso de fungos entomopatogênicos nativos para controle de pragas florestais introduzidas aumenta as possibilidades de um manejo sustentável no
setor florestal, neste contexto existem alguns casos de sucesso os quais comprovam a eficiência
ou ocorrência natural de fungos como B. bassiana, Isaria sp., Zoophtora radicans (WILCKEN et
al., 2015; MASCARIN et al., 2012; LORENCETTI et al., 2018). Onde a mortalidade confirmada
de T. peregrinus variou entre 37% e 80,1% para diferentes isolados de B. bassiana e foi de 87%
para Isaria sp., aplicados na concentração 1,0 x 108 conídios/mL (LORENCETTI et al., 2018).
No setor agrícola vários casos de sucesso utilizando fungos entomopatogênicos têm sido
registrados, com atenção para o fungo M. anisopliae o qual é considerado há décadas como um
aliado essencial no controle de hemípteros praga na cultura da cana de açúcar no Brasil (LI et
al., 2010). Os autores ainda completam que, o maior país de uso de biopesticidas comerciais à
base de M. anisopliae é o Brasil, onde estes são usados contra cigarrinhas em cerca de 750.000
ha de cana-de-açúcar e 250.000 ha de pastagem anualmente.

Figura 1. Proporções médias de adultos de Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridade) mortos por fungos entomopatogênicos.

CONCLUSÃO
A comprovação da patogenicidade de diferentes espécies de fungos entomopatogênicos nativos a T. peregrinus demonstra que os fungos são agentes potenciais para o controle do inseto,
e com isso pode ocorrer um incremento na produção e aplicação desses agentes na cultura do
eucalipto.
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RESUMO
A temperatura basal inferior (Tb) é uma variável de entrada comum utilizada em modelos ecofisiológicos
da produtividade de culturas agrícolas e florestais. No entanto, quando se trata de espécies florestais
plantadas em campo, definir tais valores é difícil devido o efeito de outras variáveis climáticas. O
objetivo deste trabalho foi determinar a Tb inferior responsável por cessar o crescimento do Eucalyptus
urophylla cultivado nas diferentes condições climáticas do Brasil. O estudo foi desenvolvido através do
monitoramento quinzenal ou mensal da circunferência a 1,3 m acima do solo (CAP) do fuste do E.
urophylla, cultivado em seis diferentes cidades de seis estados brasileiros (Otacílio Costa-SC, Telêmaco
Borba-PR, Mogi Guaçu-SP, Bocaiúva-MG, Eunápolis-BA e Urbano Santos-MA), por um período de
aproximadamente três anos. Com base na sazonalidade anual dos sítios estudados, foi possível inferir
que a Tb desse genótipo seja correspondente a 6,4 ºC e 8,7°C para regiões sem e com moderada
limitação hídrica, respectivamente.
Palavras-chave: eucalipto, fenologia, temperatura do ar

INTRODUÇÃO
A capacidade de adaptação a diferentes condições ecológicas (clima, solo e elevação), as altas
taxas de crescimento e múltiplos usos (madeira, papel, celulose dentre outros), fizeram com
que o gênero Eucalyptus adquirisse destaque no Brasil (FLORES et al., 2016). Neste cenário,
a seleção de genótipos potenciais atuando simultaneamente com técnicas silviculturais, são
fatores que contribuíram para o aumento da produtividade (ALFENAS et al., 2009). A produtividade do eucalipto era de aproximadamente 25 m³ ha-1ano-1 em 1990 e, atualmente atinge
valores próximos a 35,7 m³ ha-1ano-1 (a maior produtividade no mundo), com 5,7 milhões de
hectares no ano de 2016 (IBÁ, 2017).
A silvicultura do eucalipto era desenvolvida principalmente nas regiões sul e sudeste, com
maior concentração nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina (ABRAF,
2013). Mais recentemente, expandiu-se para estados como Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará,
Piauí e Tocantins, que se diferenciam das demais regiões devido a quantidade e distribuição das
chuvas, e altas temperaturas (GONÇALVES et al., 2013). Assim, entender as interações entre a
vegetação e os sistemas climáticos é indispensável para prever os impactos das mudanças climáticas em ecossistemas terrestres e avaliar a adaptação e vulnerabilidade de espécies vegetais
(HAYASHI et al., 2017).
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A temperatura está diretamente relacionada com a evapotranspiração, que representa toda
água perdida para a atmosfera (SAWANO et al., 2015). Além disso, ela consiste em um modulador chave na síntese de proteínas responsáveis pela lignificação (COSTA et al., 2017). Portanto,
altas temperaturas combinada a seca, têm efeito no fechamento estomático e consequente
redução na absorção de carbono (MCDOWELL, 2011).
A temperatura base (Tb) indica o limite inferior da temperatura do ar que cessa por completo
o crescimento do fuste das árvores. O objetivo deste estudo foi determinar a temperatura limite
para cessar o crescimento do clone de E. urophylla nas condições climáticas do Brasil, e assim
auxiliar nas prognoses de produtividade florestal.
METODOLOGIA
O estudo foi conduzido em colaboração com o Programa Cooperativo sobre Tolerância de
Eucalyptus Clonais aos Estresses Hídrico, Térmico e Biótico (TECHS), coordenado pelo Instituto
de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF. Neste estudo, 6 sítios foram selecionados em função
da amplitude climática (Figura 1, adaptado BINKLEY et al., 2017). As cidades/estados/anos de
implantação são: Otacílio Costa/Santa Catarina/2012 (23), Telêmaco Borba/Paraná/2012 (20),
Bocaiúva/Minas Gerais/2011 (30), Mogi Guaçu/São Paulo/2012 (20), Eunápolis/Bahia/2012
(31) e Urbanos Santos/Maranhão/2012 (29), cuja classificação climática é Cfb, Cwb, Cwa, As,
Aw e As respectivamente.

Figura 1. Localização dos sítios experimentais.

O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com parcelas retangulares de oito linhas por 10 plantas em espaçamento de plantio de 3 m x 3 m e área de 720
m². Todas as parcelas receberam a mesma fertilização, de modo a extinguir qualquer limitação
nutricional. Na adubação de cobertura, foram feitas 2-4 aplicações em até 12 meses após o
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plantio (BINKLEY et al., 2017). Além disso, herbicidas foram utilizados para manter as parcelas
livres de mato competição. Em cada parcela experimental, 6 árvores do clone de E. urophylla,
foram selecionadas, com base na amplitude dos valores de circunferência à 1,3 m acima do
solo (CAP). As medições tiveram início em 2013/2014 com monitoramento até abril de 2018,
em frequência quinzenal ou mensal.
As variáveis meteorológicas: precipitação pluviométrica, temperaturas máximas e mínimas
do ar foram medidas continuamente a cada 1 hora por estações automáticas in situ interpoladas
com estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para determinação
da temperatura basal, foram selecionados intervalos anuais (2014, 2015 e 2016) do crescimento
corrente do clone de E. urophylla nos sítios com e sem limitação hídrica (20- Mogi Guaçu e 22Telêmaco Borba). A temperatura mínima durante o monitoramento e o crescimento corrente
do CAP foram submetidos à análise de regressão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o monitoramento do crescimento do clone de E. urophylla, menores temperaturas
foram observadas nos sítios 23 (-4°C), 22 (0°C) e 20 (3°C). Para os demais sítios, as temperaturas mínimas oscilaram entre 10°C e 19°C (Figura 2).

Legenda: Inc_cor= incremento corrente; Tmin= temperatura mínima; Sítios: 23= Otacílio Costa; 22= Telêmaco
Borba; 20= Mogi Guaçu; 30= Bocaiúva; 31= Eunápolis e 29= Urbano Santos.
Figura 2. Comportamento do Incremento Corrente e temperatura mínima.

O efeito da temperatura é maior com o aumento da latitude dos sítios. Tal comportamento
deve-se a atuação conjunta de outros fatores (déficit hídrico, por exemplo). De acordo com
Marenco e Lopes (2007), temperaturas altas, acima de 40°C, contribuem para desnaturação
enzimática, enquanto que baixas temperaturas, menores que 5°C, para região temperada, e
10°C, para regiões tropicais, são responsáveis por inativar o sistema enzimático e reduzir a
produção energética da planta.
Em análise anual do comportamento da temperatura em função do crescimento corrente,
verificou-se que o crescimento do clone E. urophylla na região de clima temperado húmido
com verão quente - Cwb (sítio 22) é limitado a partir de temperaturas inferiores 6,4°C (Figura
3), vale ressaltar que neste sítio o déficit hídrico não atua como fator limitante, uma vez que
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a precipitação mensal é praticamente constante durante todo ano. Por outro lado, na região
onde o clima é temperado húmido com inverno seco e verão quente – Cwa (sítio 20) temperaturas inferiores a 8,7°C são suficientes para limitar o crescimento do mesmo genótipo. Tal
comportamento é explicado devido atuação não só da temperatura, mas também da limitação
hídrica em determinados períodos do ano. Watt et al (2017) ao estudar a variação sazonal de
cinco espécies de eucalipto observaram que a tempera basal (Tb) oscilou entre 3,2°C e 6,2°,
mas sem diferenças significativas.

Legenda: Inc-cor= Incremento corrente; Tmin= temperatura mínima; 20= Mogi Guaçu e 22= Telêmaco Borba

Figura 3. Relação entre temperatura e crescimento corrente do E. urophylla em Mogi Guaçu-SP (20)
e Telêmaco Borba-PR (22), nos anos de 2016 e 2015 respectivamente.

CONCLUSÃO
Temperaturas inferiores a 6,4 °C ou 8,7 °C quando combinada à moderados períodos de
déficit hídrico, são responsáveis por cessar o crescimento de E. urophylla no Brasil. Esta pesquisa
abre caminhos para estudos futuros sobre a temperatura máxima e ótima para o desenvolvimento dessa e de outras espécies em cada região do país.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) pela concessão da bolsa de doutorado e ao suporte logístico e financeiro das empresas,
International Paper, Klabin, Suzano, Vallourec e Veracel.
REFERÊNCIAS
ABRAF – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS. Anuário
Estatístico da ABRAF: ano base 2012. Brasília, ABRAF, 2013. 142 p.
ALFENAS, A. C; ZAUZA, E. A. V.; MAFIA, R. G.; ASSIS, T. F. Clonagem e doenças do eucalipto.
2.ed., Viçosa: UFV, 2009. 500 p.
BINKLEY, D.; CAMPOE, O. C.; ALVARES, C.; CARNEIRO, R. L.; CEGATTA, I.; STAPE, J. L. The
interactions of climate, spacing and genetics on clonal Eucalyptus plantations across Brazil and
Uruguay. Forest Ecology and Management. v. 405, p. 271-283, 2017.
COSTA, M. G. S.; MAZZAFERA, C. P.; BALBUENA, S. Insights into temperature modulation
of the Eucalyptus globulus and Eucalyptus grandis antioxidant and lignification subproteomes.
Phytochemistry, v. 137, p. 15-23, 2017.

Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP) ■ 155

FLORES, T. B.; ALVARES, C. A.; SOUZA, V. C.; STAPE, J. L. Eucalyptus no Brasil: zoneamento
climático e guia para identificação. Piracicaba: IPEF, 2016. 448p.
GONÇALVES, J. L. M; ALVARES, C. A; HIGA, A. R; SILVA, L. D; ALFENAS, A. C; STAHL, J.;
FERRAZ, S. F. B; LIMA, W. P.; BRANCALION, P. H.S; HUBNER, A.; BOUILLET, J.P.; LACLAU,
J. P.; NOUVELLON, Y.; EPRON, D. Itegrating genetic and silvicultural strategies to minimize
abiotic and biotic contrains in Brazilian eucalypt plantations.Forest Ecology and Management,
Amsterdan, v. 301, p. 6-27, 2013.
HAYASHI, R. TAKAHARA, H.; INOUCHI, Y.; TAKEMURA, K.; IGARASHi, Y. Vegetation and
endemic tree response to orbital-scale climate changes in the Japanese archipelago during the
last glacial–interglacial cycle based on pollen records from Lake Biwa, western Japan. Review
of Palaeobotany and Palynology, v. 241, p. 85-97, 2017.
IBÁ – INSTITUTO BRASILEIRO DE ÁRVORES. Relatório 2017: ano base 2016. São Paulo: IBÁ,
2017. 100 p.
MARENCO, R. A.; LOPES, N. F. Fisiologia vegetal: fotossíntese, respiração, relações hídricas e
nutrição mineral. 2 ed. Viçosa: UFV, 2007.
MCDOWELL, N. G.; BEERLING, D. J.; BRESHEARS, D. D.; FISHER, R. A.; RAFFA, K. F.; STITT,
M. The interdependence of mechanisms underlying climate-driven vegetation mortality. Trends
in Ecology & Evolution, v. 26, p. 523–532, 2011.
SAWANO, S.; HOTTA, N.; TANAKA, N.; TSUBOYAMA, Y.; SUZUKI, M. Development of a simple
forest evapotranspiration model using a process-oriented model as a reference to parameterize
data from a wide range of environmental conditions. Ecological Modelling, v. 309-310, p. 93109, 2015.
WATT, M. S. RUBILAR, R.; KIMBERLEY, M. O.; EMHART, V.; MARDONES, O.; ACEVEDO, M.;
PINCHEIRA, M.; STAPE, J.; FOX. T. Using seasonal measurements to inform ecophysiology:
extracting cardinal growth temperatures for process-based growth models of five Eucalyptus
species/crosses from simple field trials. New Zealand Journal of Forestry Science, v. 44, p.
1-11, 2014.

156 ■ Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP)

Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP) ■ 157

Componentes da serapilheira acumulada em um
povoamento de Pinus taeda no Sul do Brasil
Aline Aparecida Ludvichak1, Gian Carlos Poleto1, Isabel Deliberali2, James Stahl3,
Rodrigo Toledo Coutinho4 e Reinaldo Hoinacki da Costa

1. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. Departamento de Ciências Florestais. Santa Maria, RS, Brasil.
E-mail: aline_lud@yahoo.com.br
2. IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Piracicaba, SP, Brasil.
3. Klabin SA. Telêmaco Borba, PR, Brasil.
4. Arauco do Brasil. Arapoti, PR, Brasil.
5. Juliana Florestal. Caçador, SC, Brasil.

RESUMO
A serapilheira acumulada é essencial para o ciclo biogeoquímico em um povoamento florestal. O
objetivo deste trabalho foi quantificar a serapilheira acumulada em povoamento de Pinus taeda aos 17
anos de idade, em Telêmaco Borba, PR. O estudo foi realizado em três parcelas da área experimental do
PPPIB, localizado no município de Telêmaco Borba, PR. A quantificação da serapilheira foi realizada
com a coleta de 45 amostras e o material foi separado nas seguintes frações: acículas, galhos, casca,
estruturas reprodutivas, miscelânea e raízes. A quantidade de serapilheira acumulada foi de 27,10 Mg
ha-1, composta principalmente por acículas (56,71 %). Destaque para a fração de raízes que apresentou
biomassa de 0,99 Mg ha-1. A acícula é a principal fração que compõem a serapilheira acumulada sobre
o solo. A grande quantidade de raízes na serapilheira acumulada ressalta a importância desta camada
na nutrição do Pinus taeda.
Palavras-chave: matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, nutrição florestal, raízes finas

INTRODUÇÃO
A ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais consiste em um processo natural de troca
de elementos minerais entre planta, solo e atmosfera, ou seja, os nutrientes das árvores são
absorvidos da solução do solo, alocados em seus componentes (folhas, galhos, casca, madeira
e raiz) e devolvidos ao solo pela decomposição dos componentes que entraram em senescência
e foram depositados sobre o solo (serapilheira) (VIERA et al., 2014). Conforme Moura et al.
(2016), a camada de serapilheira é composta por folhas, cascas, ramos, troncos, flores, inflorescências, frutos, sementes e fragmentos vegetais não identificáveis (denominado de miscelânea).
A decomposição da serapilheira é essencial para o ciclo biogeoquímico e para a formação
de matéria orgânica do solo, já que apenas uma pequena parte da biomassa vegetal entrará no
sistema trófico (SETIAWAN et al., 2016). No entanto, de acordo com Barbosa et al. (2017), a
quantidade de elementos estocados nos diferentes componentes e os fluxos destes nutrientes
variam conforme características intrínsecas das plantas e a ação das variáveis climáticas, os quais
podem alterar o aporte e a velocidade de decomposição da serapilheira.
Desta forma, estudos que quantifiquem a serapilheira acumulada, podem demonstrar a
capacidade do sistema de reservar ou repor nutrientes e subsidiar o manejo do sítio visando
a produção sustentável dos povoamentos florestais (BARBOSA et al., 2017; SCHUMACHER et
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al.; 2013). Assim, o presente trabalho teve por objetivo quantificar a serapilheira acumulada
em povoamento de Pinus taeda, aos 17 anos de idade, em Telêmaco Borba, PR.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado em área experimental do programa cooperativo Produtividade Potencial do Pinus no Brasil – PPPIB/IPEF, localizado no município de Telêmaco Borba, PR. Dentre
as parcelas da área, para o estudo, selecionou-se três parcelas de maior representatividade das
condições edafoclimáticas e de manejo dos plantios comerciais.
Conforme a carta climática elaborada por Wrege et al. (2016), com o período base de 1976
a 2005, as parcelas estão localizadas em clima Cfb (clima temperado), com temperatura média
anual de 18,8 ºC e precipitação média anual de 1.646 mm. A altitude média é de 803 m e o
solo predominante é Cambissolos Haplicos Tb Distroficos.
A quantificação da serapilheira acumulada foi realizada, com o auxílio de uma moldura
quadrada de 0,25 m de lado, em março de 2018 com a coleta de 15 amostras por parcela,
distribuídas aleatoriamente, totalizando 45 amostras. As amostras foram acondicionadas em
sacos de papel e encaminhadas ao laboratório, onde o material foi separado nas seguintes
frações: acículas, galhos, casca, estruturas reprodutivas, miscelânea (todo material não identificado com diâmetro inferior a 2 mm) e raízes (Figura 1). Após, as amostras foram secas em
estufa de circulação e renovação de ar a 70 ºC e pesadas em balança de precisão (0,01 g) para
determinação da biomassa.

Figura 1. Frações da serapilheira acumulada em um povoamento de Pinus taeda, aos 17 anos
de idade, em Telêmaco Borba, PR. A:Acículas; B:Galhos. C:Casca; D:Estruturas reprodutivas;
E:Miscelânea; F:Raízes.

A biomassa de cada fração por hectare foi estimada em função da massa seca por unidade
amostral. A análise estatística foi realizada no software R Core Team (2018), aplicando-se a
análise de variância, considerando-se um delineamento inteiramente casualizado, com seis
tratamentos (frações) e 45 repetições (amostras), e teste de Tukey para comparação das médias
a 5% de probabilidade de erro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A quantidade de serapilheira acumulada sobre o solo foi de 27,10 Mg ha-1 (Tabela 1), similar
ao estudo de Kleinpaul et al. (2005) que observaram um montante de 21,92 Mg ha-1 em um
povoamento de Pinus elliottii com 21 anos de idade, porém com manejo de desbaste por baixo
(aos 10 e 17 anos), o que possivelmente explica a diferença.
Tabela 1. Serapilheira acumulada em um povoamento de Pinus taeda, aos 17 anos de idade, em
Telêmaco Borba, PR.
Fração
Acícula
Galho
Miscelânea
Estrutura reprodutiva
Raiz
Casca
Total

Biomassa (Mg ha-1)
15,37 (± 4,47)* a
4,97 (± 4,40) b
3,61 (± 2,07) b
1,30 (± 2,44) c
0,99 (± 0,73) c
0,86 (± 0,81) c
27,10 (± 10,49)

Coeficiente de variação (%)
29,12
88,47
57,44
187,65
74,10
93,95
38,69

* Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão da fração e médias seguidas por letras iguais não
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro.

O alto valor de coeficiente de variação (187,65%) para a estrutura reprodutiva foi análogo
ao estudo de Kleinpaul et al. (2005) que mesmo com 100 unidades amostrais observaram um
coeficiente elevado para a fração (136,0%), resultado este explicado pela ausência dessa fração
na maioria das amostras e, naquelas onde estiveram presentes, obtiveram um peso considerável,
fazendo com que a média ficasse abaixo do desvio padrão.
A serapilheira acumulada foi formada principalmente por acículas, a qual representou
56,71% de toda a biomassa (Figura 2). Lima et al. (2015), estudando a serapilheira acumulada
de Pinus oocarpa, com 34 anos, observaram um aporte de 15,27 Mg ha-1, observando também
a predominância das acículas (77,72%), seguido por material reprodutivo (13,82%), casca
(4,94%), galho (3,42%) e miscelânea (0,10%).

Figura 2. Distribuição percentual de cada fração da serapilheira acumulada em um povoamento de
Pinus taeda, aos 17 anos de idade, em Telêmaco Borba, PR.

O povoamento em estudo, apresentou elevada biomassa de raízes na camada de serapilheira.
A presença de raízes finas na serapilheira também foi observada por Laclau et al. (2004) em
povoamento de Eucalyptus, principalmente no material em estágio avançado de decomposição.
Lopes et al. (2010) avaliando a biomassa de raízes finas de Pinus taeda, observaram 790 kg ha-1
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de raízes na camada de serapilheira, sendo inferior apenas que a biomassa de raízes finas na
camada de 0 a 10 cm de profundidade do solo (1.412 kg ha-1).
Em estudo da relação da biomassa de raízes finas com a diversidade de espécies, Finér et al.
(2017), observaram que a biomassa de raízes finas das árvores, encontrados na serapilheira,
foi positivamente relacionada com a proporção de coníferas e estoque de carbono e negativamente a relação carbono/nitrogênio do solo. Este resultado foi relacionado pelos autores ao
aumento da espessura da serapilheira em povoamentos com predominância de coníferas, o que
possivelmente está relacionado ao presente estudo já que apresentou biomassa de serapilheira
acumulada superior aos demais estudos.
Conforme Sayer et al. (2006), o aporte de serapilheira modifica o padrão de distribuição
de raízes, apresentando uma produção de raízes finas maior na camada de serapilheira do que
em solos relativamente férteis, indicando que as raízes têm uma maior eficiência de absorção
de nutrientes na serapilheira do que em solos. A serapilheira, por ser um material rico em nutrientes, contribui para a grande quantidade de raízes finas na camada superficial do solo e até
mesmo na própria serapilheira (LOPES et al., 2010).
CONCLUSÃO
A acícula é a principal fração que compõem a serapilheira acumulada sobre o solo em um
povoamento de Pinus taeda, aos 17 anos de idade, em Telêmaco Borba, PR. A grande quantidade de raízes na serapilheira acumulada ressalta a importância desta camada na nutrição do
Pinus taeda, pois permite a absorção de nutrientes diretamente do material em decomposição
e acelera a ciclagem de nutrientes.
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RESUMO
Teores de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) e a presença de compostos secundários foram
determinados em folhas e lixiviados foliares de espécies florestais e os lixiviados foram aplicados em
sementes germinando de Brachiaria brizantha (Hochst.) Stapf. Folhas verdes foram coletadas em árvores
de Eucalyptus grandis Hill Ex Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Black, Toona ciliata M. Roemer, Schizolobium
parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby, Anadenanthera peregrina (L.) Speg e Acacia Mangium
Willd. Três diferentes concentrações de lixiviados foliares foram aplicados sobre a gramínea. K foi mais
lixiviado a partir das folhas, sendo seguidos pelo P e pelo N. A. peregrina e T. ciliata se destacaram
pelos maiores teores de N e K lixiviados. As leguminosas apresentaram maior diversidade de compostos
secundários e inibiram menos a germinação da gramínea, com destaque para a espécie S. parayba. T.
ciliata e E. grandis x E. urophylla inibiram a germinação desde as menores concentrações de extrato,
sendo encontrado alcaloides e taninos em suas folhas. Lixiviados de espécies florestais podem afetar
gramíneas crescendo no sub-bosque e deveriam ser mais bem estudados para promover a coexistência
de árvores e gramíneas em sistemas silvipastoris.
Palavras-chave: lixiviados foliares; nutrientes; alelopatia

INTRODUÇÃO
Interações sinérgicas são desejadas em sistemas agroflorestais. Árvores impactam o solo e
outras plantas crescendo no sub-bosque por diferentes vias. Nutrientes contidos nas folhas
verdes podem ser lixiviados e rapidamente absorvidos pelas plantas e microrganismos (LIMON
et al. 2018). Além dos nutrientes, compostos gerados no metabolismo secundário das plantas
podem afetar o desenvolvimento de outras plantas (CHOU, 2010). Pesquisas vêm testando
árvores exóticas e nativas da flora brasileira para compor florestas mistas e sistemas silvipastoris.
Gramíneas de origem africana do gênero Brachiaria são as mais usadas na alimentação do gado
bovino brasileiro, e as principais competidoras das árvores por recursos no reflorestamento.
Árvores podem gerar múltiplos produtos em sistemas silvipastoris e podem promover a nutrição e o crescimento das gramíneas sem causar prejuízos em suas funções vitais. Entretanto, há
menos informações sobre o efeito de espécies arbóreas sobre as gramíneas do que o contrário.
O objetivo do estudo foi investigar nutrientes e compostos secundários de folhas e extratos foliares
de árvores das espécies Eucalyptus grandis x E. urophylla (eucalipto), Toona ciliata M. Roemer (cedro-australiano), Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby (paricá), Anadenanthera peregrina (L.) Speg (angico) e Acacia mangium Willd (acácia), e avaliar o efeito da aplicação de
extratos aquosos foliares dessas espécies sobre a germinação de Brachiaria brizantha (Hochst.) Stapf.
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MATERIAL E MÉTODOS
Árvores de eucalipto, cedro australiano, paricá e angico foram amostradas em plantios na
área do projeto “Floresta Piloto” localizado na área do Instituto Federal do Espírito Santo,
Campus de Alegre-ES (coordenadas 20°45’56.3”S e 41°27’32.9”W), e tinham idade de ≈ 7
anos. O plantio das árvores foi realizado em covas com adubação de plantio de 220 g de NPK
06-30-06 + 0,2% de micro (0,2% B; 0,2% Cu; 0,2% Zn). Árvores de acácia estavam dispersas
em pastagens na mesma bacia hidrográfica, e tinham idade desconhecida. Foram selecionadas
quatro árvores sadias por espécie (Tabela 1) e todas as folhas a partir de galhos distribuídos
no terço inferior da copa de cada árvore foram recolhidas (≈ 1 kg árvore-1) em abril de 2018 e
armazenada em geladeira com temperatura de 5°C.
Tabela 1. Características das espécies arbóreas usadas no estudo.
Espécie

Plantio

Eucalipto
Cedro-australiano
Paricá
Angico
Acácia

Monocultivo
Plantio Misto
Monocultivo
Monocultivo
Árvores isolada

Idade em
anos
7
7
7
7
---

Diâmetro a 1,3 m de altura – DAP (cm)
Árvore 1 Árvore 2 Árvore 3 Árvore 4
15,0
13,5
16,5
14,6
19,8
19,9
21,8
14,6
19,3
24,7
19,4
19,4
14,2
10,2
11,3
14,1
24,6
14,6
13,3
15,6

N, P e K foram determinados nas folhas e nos extratos foliares, após filtragem de 10 g de
folhas secas (65 °C) e moídas em 100 mL de água deionizada. Nutrientes foram determinados
com metodologias adaptadas apresentadas em Nogueira (2018).
A detecção de compostos secundários nas folhas (e.g. alcaloides, taninos, fenóis, flavonóis e
saponinas) foi conduzida após extração sohxlet e utilizando-se solventes e reagentes orgânicos,
e se baseia na mudança de coloração ou formação de precipitados após adição de reagentes
específicos (MATOS, 1997; NOGUEIRA, 2018). As análises foram feitas a partir de uma mistura
homogênea das folhas das quatro árvores de cada espécie. Os compostos foram determinados
a partir do extrato hidrofílico (metanol), e todos os testes foram realizados em duplicata.
Três concentrações de extratos foliares foram obtidos para cada espécie após a filtragem de
5, 10 e 20 g de folhas secas (35°C) e moídas, em 100 mL de água destilada, para serem usadas
em teste de germinação das sementes. Foram utilizadas 60 caixas do tipo gerbox, esterilizadas
e uma folha de papel germitest. Cada gerbox continha 25 sementes de braquiária sobre o germitest, sendo as caixas armazenadas em BOD com fotoperíodo e temperatura indicadas para
B. brizantha (Brasil, 2009). Foram usadas sementes comerciais revestidas com substâncias que
favorecem a germinação (micronutrientes, inseticidas e fungicidas), livre de impurezas e já
submetidas por um processo de escarificação. 15 gerbox foram usados como controle, onde as
sementes receberam apenas água destilada. 3 gerbox foram usados para cada concentração do
extrato. Cada gerbox recebeu ao longo de 15 dias ≈ 20 mL de extrato ou água.
Teores de nutrientes nas folhas e nos extratos foliares tiveram distribuição normal e eles
foram comparados usando ANOVA fator único e teste de Tukey (p<0,05). O efeito dos lixiviados
das espécies sobre a germinação da gramínea foi testado usando ANOVA fator único e teste de
Tukey (p<0,05). Para uma dada espécie, o efeito da concentração do extrato foi testado usando
ANOVA fator único e os valores médios de germinação da gramínea em cada concentração foram comparados em relação ao controle usando teste T de Bonferroni. As análises foram feitas
no programa Sigmaplot 11.0 (SYSTAT SOFTWARE, 2008).
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RESULTADO E DISCUSSÃO
Teores mais altos (p<0,05) de N ocorreram em folhas verdes e lixiviados foliares do angico
em relação as demais espécies (Tabela 2). Teores de P nas folhas e lixiviados apresentaram
alta variabilidade entre as árvores e nenhuma diferença (p>0,05) foi encontrada. Teores de K
foram indiferentes (p>0,05) entre as folhas das espécies, e maiores (p<0,05) nos lixiviados de
cedro-australiano e acácia em relação ao paricá. K foi o elemento mais lixiviado em relação aos
teores totais determinados nas folhas, seguido pelo P e o N, com proporção média de 11,5%,
7,8% e 1,1%, respectivamente.
Tabela 2. Teores médios (± erro padrão, n=4) de nitrogênio, fósforo e potássio em folhas verdes
(gkg-1) e lixiviados foliares (gL-1) na concentração 1:10 (m/v) de espécies florestais.
Elemento
Nitrogênio
Fósforo
Potássio

Fonte
Folha
Lixiviado
Folha
Lixiviado
Folha
Lixiviado

Eucalipto
19,63±2,23b
0,12±0,02d
1,34±0,14ns
0,11±0,01ns
5,84±0,71ns
0,74±0,10ab

Cedro
-australiano
19,89±1,44b
0,29±0,04b
1,45±0,13ns
0,09±0,00ns
8,36±1,39ns
1,00±0,07a

Espécie
Paricá

Angico

Acácia

16,34±1,31b
0,15±0,01cd
1,29±0,21ns
0,11±0,00ns
4,58±0,80ns
0,36±0,01b

30,56±3,20a
0,45±0,02a
1,03±0,05ns
0,09±0,02ns
6,44±1,09ns
0,74±0,12ab

21,42±0,10b
0,22±0,00bc
1,26±0,10ns
0,09±0,02ns
6,97±1,42ns
0,95±0,11a

Nutrientes solúveis nas folhas são lixiviados rapidamente com a passagem da água (LIMON
et al. 2018). N e P fazem parte de diversos componentes estruturais das folhas e a menor %
desses nutrientes do que o K nos lixiviados em relação aos teores totais nas folhas são esperados.
Entre as leguminosas fixadoras de N, angico foi capaz de aportar mais N via lixiviados foliares
do que acácia e foi menos conservativa para o P. Teores de K nas folhas do paricá podem estar
associados a uma possível deficiência nutricional como observado por Carvalho e Viegas (2004).
Leguminosas apresentaram a maior diversidade de compostos secundários com destaque
para o paricá (Tabela 3). Foram detectados nas folhas de cedro australiano apenas alcaloides e
nas folhas de eucalipto alcaloides e taninos e apenas flavonas entre os compostos na classe dos
flavonóis. Taninos, flavonoides e ácidos fenólicos são aleloquímicos encontrados nos vegetais
e os principais responsáveis pela inibição do crescimento de outras plantas (Harbone, 1993).
Tabela 3. Triagem fitoquímica em extrato hidrofílico (metanol) de folhas verdes de espécies florestais
para detecção de compostos secundários.
Composto
Alcaloides
Taninos
Fenóis
Flavonoides
Saponinas

Eucalipto
+
+
-

1

Espécie
Cedro-australiano
Paricá
+
+
+
+
+

+ detectado; - não detectado; 1 detectado apenas flavonas.

Angico
+
+
+

Acácia
+
+
+

A germinação da braquiária foi baixa nos 15 gerbox controle, apesar das sementes serem
de boa qualidade e as condições controladas serem as recomendadas para a espécie (BRASIL,
2009). Entretanto, importantes indicativos foram encontrados (Figura 1).
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Figura 1. Percentual de germinação de sementes de B. brizantha após 15 dias com aplicação de
água destilada (controle) e três concentrações de extratos foliares de espécies florestais. Barras
verticais indicam o erro padrão. Letras diferentes para uma mesma concentração de extrato indicam
diferenças estatísticas (p<0,05). * indica diferenças (p<0,05) entre a germinação em cada concentração em relação ao controle. n.s. não significativo.

Lixiviados de leguminosas arbóreas tiveram aparente menor efeito sobre a germinação da
gramínea em comparação com eucalipto e cedro australiano. Paricá se destaca por não inibir
(p<0,05) a germinação da gramínea independente da concentração de extrato usada. Cedro
australiano se destaca por inibir a germinação da braquiária desde as menores concentrações
de extrato, não ocorrendo germinação nas concentrações 10% e 20%.
CONCLUSÃO
Nutrientes lixiviados a partir das folhas variam com a espécie arbórea e poderiam influenciar
a produtividade de pastagens crescendo no sub-bosque. Leguminosas foram mais ricas em compostos secundários e os lixiviados foliares inibiram menos a germinação da gramínea do que as
não leguminosas. Nas espécies promissoras para sistemas silvipastoris como cedro-australiano
e o paricá foram detectados o menor e o maior número de compostos secundários. Entretanto,
cedro australiano inibiu fortemente a germinação da braquiária ao contrário do paricá.
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RESUMO
As plantações de pinus vêm crescendo no Brasil e por isso é necessário conhecê-las. Desta forma, é
de suma importância realizar estimativas precisas da biomassa e estoque de carbono orgânico desses
povoamentos. Esse estudo teve como objetivo quantificar a biomassa total e nos diferentes componentes
das árvores (acícula, galhos, casca, madeira e raízes) em um povoamento de Pinus elliottii no município
de Santa Maria, RS, Brasil. A área foi dividida em 4 parcelas de 20 m x 15m, onde foram mensurados
diâmetro à altura do peito (DAP) de todos os indivíduos das parcelas, e altura de 20% da população.
Os valores de biomassa e carbono foram na seguinte sequência de acúmulo: madeira > raízes > casca
> galhos > acículas, sendo a biomassa respectivamente de 160,14 Mg ha-1, 35,71 Mg ha-1, 18,80 Mg
ha-1, 17,07 Mg ha-1, 12,81 Mg ha-1e o estoque de carbono encontrado de 71,26 Mg ha-1, 16,92 Mg ha-1,
7,11 Mg ha-1, 6,33 Mg ha-1 e 5,60 Mg ha-1 respectivamente. A biomassa total foi de 244,53 Mg ha-1 e o
estoque de carbono orgânico total de 107,212 Mg ha-1.
Palavras-chave: componentes arbóreos, silvicultura, mensuração florestal

INTRODUÇÃO
Na atualidade, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento- BNDES (2015) o Brasil tem
aumentado consideravelmente suas áreas de florestas focando nas madeiras de reflorestamento.
Segundo a Indústria Brasileira de Árvores - IBÁ (2017) a área total de árvores plantadas no Brasil
totalizou 7,84 milhões de hectares em 2016 sendo que 1,6 milhões de hectares são de Pinus,
um importante gênero que vem se destacando e possui grande relevância econômica no país.
Barbosa et al. (2013) considera que as florestas plantadas auxiliam na mitigação das alterações
climáticas, pois estocam carbono em sua biomassa e nos produtos, evitando a emissão de gases
poluentes. Dessa forma, as plantações florestais são uma alternativa para diminuir os efeitos de
mudanças de clima e da degradação do meio ambiente (BARBOSA et al., 2013). Além disso, de
acordo com o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC (2013)
a conservação das florestas, a recuperação de áreas degradadas e a redução do desmatamento
e da queima da madeira para geração de energia são formas efetivas de diminuir a intensidade
das mudanças no clima.
Segundo Sanquetta et al. (2018), as plantações florestais auxiliam na mitigação das alterações
climáticas, pois estocam carbono em sua biomassa e nos produtos, e evitam emissões decorrentes de outros materiais potencialmente mais emissores em gases de efeito estufa.
A matriz energética brasileira é vista como limpa pelo uso intensivo das fontes de energia
renováveis em comparação com o mundo, nesse sentido, a biomassa tem alta representatividade,

170 ■ Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP)

mas mesmo assim não recebe o destaque merecido no balanço energético nacional (BRAND
et al.,2014). Com a importância atual da biomassa, essa fonte de energia pode tornar-se muito
mais promissora se for incluído o uso de matérias-primas e resíduos provenientes das atividades
florestais, tanto da indústria quanto da floresta, para geração de energia elétrica.
Diante disso, o objetivo deste estudo foi de quantificar a biomassa e a dinâmica do estoque
de carbono em um povoamento florestal de Pinus elliottii.
MATERIAIS E MÉTODOS
A área estudada localiza-se no município de Santa Maria, em área pertencente a Universidade Federal de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, com latitude 29º 71’ 81’’
S, longitude 53º 72’ 63” O e altitude média de 113 metros.
O local de estudo encontra-se em solo do tipo Argissolo Vermelho Distrófico Arênico
(ADESM, 2018). O clima da região é Cfa, segundo a classificação de Koppen, com temperatura
média anual de 19,3 ºC e pluviosidade média anual da região de 1688 mm. As chuvas são
bem distribuídas, sendo a precipitação média anual entre 1.400 e 1.760 mm (ADESM, 2018).
Para realização do trabalho foram distribuídas aleatoriamente 4 parcelas na área de estudo,
com uma área de 300 m² (20 m x 15 m) cada. Após, com uma fita diamétrica foram mensurados o DAP (diâmetro a altura do peito - 1,3 metros) de todos os indivíduos de Pinus elliottii
presentes em cada parcela. Posteriormente, para medição da altura dos indivíduos utilizou-se
o hipsômetro digital Vertex, sendo amostrados 20% dos indivíduos com o diâmetro médio
da parcela e as demais alturas foram estimadas através da regressão linear com o modelo:
h=1/√(b0+b1.1/d) + 1,30. Com base no número de indivíduos por parcela, o valor estimado
foi de 684 indivíduos/ha.
Para a determinação da biomassa do povoamento utilizaram-se modelos de Witschoreck
(2008) e sabendo da existência de diferenças estatisticamente significativas do teor de carbono
entre os componentes das árvores avaliou-se as variáveis dependentes: acícula, galho verde,
galho seco e raiz. A variável di (diâmetro mínimo de colheita) adotou-se o valor de 8 cm, considerando o diâmetro mínimo para finalidade de biomassa para energia.
As médias das variáveis dendrométricas para o povoamento foram DAP de 32,51 cm, altura
de 22,56 m, área basal 58,89 m² ha-1 e volume com casca de 1,02 m³ ha-1. As estimativas de
carbono orgânico foram feitas conforme dados de Schumacher et al. (2002).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 é possível verificar os valores de biomassa nas diferentes parcelas do povoamento. Nota-se que alocação de biomassa nos componentes de Pinus elliottii apresentou a seguinte
sequência de acúmulo de biomassa e de carbono orgânico: madeira > raiz > casca > galhos >
acículas.
Tabela 1. Valores referentes à biomassa e carbono orgânico (Mg ha-1) em um povoamento de Pinus
elliottii Engelm, no Sul do Brasil.
Componente
Acículas
Galhos
Casca
Madeira
Raiz
Total

Biomassa (Mg ha-1)
12,81 (5,2)
17,07 (7,0)
18,80 (7,7)
160,14 (65,5)
35,71 (14,6)
244,53

Carbono orgânico (Mg ha-1)
5,60 (5,2)
6,33 (5,9)
7,11 (6,6)
71,26 (66,5)
16,92 (15,8)
107,212

*Os valores entre parênteses referem-se às percentagens de cada componente (%).
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Observou-se que o componente madeira é responsável por grande parte (65,5 %) da biomassa total e as acículas com a menor parte (5,2 %), isto é explicado principalmente pela idade
avançada do povoamento. Assim sendo, durante a fase inicial de desenvolvimento de uma
floresta, grande parte dos carboidratos é canalizada para a produção de biomassa da copa e
raízes, entretanto, quando as copas começam a competir entre si, a produção relativa do tronco
aumenta e a das folhas e ramos diminui gradativamente (Schumacher, 1996).
Balbinot et al. (2008) ao quantificar a biomassa e carbono orgânico em plantações de Pinus
sp. no Paraná, com mais de 15 anos, obtiveram respectivamente: 11,72 Mg ha-1 e 5,23 Mg ha-1
de acículas; 30,15 Mg ha-1 e 13,08 Mg ha-1 de galhos; 29,95 Mg ha-1 e 13,26 Mg ha-1 de raízes;
156,69 Mg ha-1 e 71,13 Mg ha-1 de madeira do tronco, total de 228,41 Mg ha-1 e 102,7 Mg ha-1.
Comparando com o estudo realizado neste trabalho, os valores estão coesos, no qual, se difere
devido a vários fatores como idade de plantio, solo, clima, entre outros.
Conforme Sanquetta et al. (2018), o estoque de biomassa nas florestas plantadas do Brasil
apresenta crescimento, passando de 457 milhões t (1990) a 1,246 milhões t (2016), ou seja,
172% de acréscimo, porém o gênero Pinus apresentou decréscimo, pois participava com 38%
desse valor em 1990 e recuou a 23% em 2016. Em decorrência, a dinâmica dos estoques de
carbono na biomassa acima e abaixo do solo também apontou um aumento de 210 milhões t
em 1990 para 575 milhões t em 2016, ou seja, 73% de acréscimo (Sanquetta et al.,2018). Contanto, o aumento desses valores ocorre principalmente em função do gênero Eucalyptus, que
está com crescente aumento das áreas plantadas, por outro lado o Pinus também é responsável,
porém participando em menor proporção da área plantada.
CONCLUSÃO
O povoamento Pinus elliottii estudado apresentou biomassa total de 244,53 Mg ha-1 e o
estoque de carbono orgânico total de 107,212 Mg ha-1, sendo que o componente com maior
percentual foi a madeira com 160,14 Mg ha-1 (65,5 %) de biomassa e 71,26 Mg ha-1 (66,5%)
de carbono orgânico.
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ABSTRACT
The interaction between fast-growing trees and potentially toxic elements like lead (Pb) is a key factor to
determine the potential use of the specie in phytoremediation programs. Eucalyptus urophylla x E. grandis
seedlings were cultivated under controlled conditions in the JADS culture media until the development
of explants. After that, the eucalyptus shoots were exposed to 600 mg Pb L-1 during 21 days. A leaf was
collected from the upper part (shoot tip) and we perform microchemical 2D maps for P, S, K, Ca, Mn
and Pb. These elements showed different distributions patterns in the leaf. Higher intensities were found
in specific regions (hotspot) at the midrib, leaf margins and sometimes at the leaf tip. The Pb average
concentration was 5 times higher than the element content in the culture media, showing some hotspots
above 10,000 mg Pb Kg-1. Those results highlight the eucalyptus potential to phytoextract great amounts
of Pb in vitro and the ability to translocated the element to the upper parts.
Keywords: biotechnology, fast-growing trees, phytoremediation, mineral nutrition

INTRODUCTION
Lead (Pb) is one of the most danger potentially toxic element and have been widely release
in the environment. Phytoremediation is a low-cost, environment friendly and a promising
technique that can help to remove the pollutants from soil and ground water. However, the
specie must show some specifics features like absorb and translocate the potentially toxic element at high concentrations. In addition, it has to present relatively stable growth ratio and a
high tolerance to the toxic element (BARKER, 1987). Plant tissue culture have been considered
as an important tool for fundamental phytoremediation researches, providing important information about the plant-contaminant relationships (COUSELO et al., 2012). Many Pb toxicity
symptoms have been reported, mainly relate to reducing the plant growth, chlorosis, inhibits the
photosynthesis, disturbances mineral nutrition and water balance (SHARMA; DUBEY, 2005).
Therefore, the eucalyptus shoots in vitro may be able to grow and export great amounts of Pb to
the upper parts under stress conditions. Beyond that, there are some elements than can increase
the Pb content in sprouts and presenting a positive correlation in their spatial distribution in
the leaves (ZHANGA et al., 2011).
Thus, we investigated the Pb phytoextration potential and the elements distribution in the
Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis shoots using the culture media supplemented with 600
mg Pb L-1.

174 ■ Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP)

MATERIAL AND METHODS
Plant material and growth conditions
Seedlings of Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis (F3) were cultivated in a growth chamber under 26°C and 16h of photoperiod using JADS culture media preconized by Correia et
al. (1995). We cultivated 16 eucalyptus explants exposed to 600 mg Pb L-1 during 21 days. A
leaf from the shoots upper parts was harvested and placed at a sample holder to perform the
µ-XRF analysis. The experiment was carried at the Tree Physiology Laboratory, ESALQ/USP,
Piracicaba, Brazil.
The 2D microchemical µ-XRF maps and determination of Pb concentration
To determine the spatial distribution for P, S, K, Ca, Mn and Pb in the shoots leaves we used
the µ-XRF technique. The analysis was performed with a benchtop spectrometer (ORBIS PC,
EDAX) at the Nuclear Instrumentation Laboratory, in the Center of Nuclear Energy in Agriculture, of São Paulo University (CENA/USP), Brazil. The operating conditions used to perform
the µ-XRF analysis were: Rh X-ray tube at 40 kV and 300 µA, Si drift (SDD) XRF detector with
30 mm2, 30 µm X-ray beam size, 25 µm thick Ni filter and under vacuum. The 2D maps were
carried out using 32 x 25 of matrix (800 points), 3 s of acquisition time per point and death
time lower than 10%. The threshold was used to distinguish the elements X-ray fluorescence
signal from to the noise (Equation 1).
(1)
Where: BG = the background estimated by the ORBIS software under the X-ray characteristic
peak (cps); and t = the time of the spectrum acquisition for each point (s).
A Pb thin-film XRF calibration standard (MicroMatter brand) at 48.3 µg cm-2 was used to
calculate the sensibility (S) for the Pb. The absorption factor was determined using a leaf placed
on an irradiator (metal Pb disk). The difference between the leaf thickness in the midrib and
other regions was calculated using the absorbance of the sample matrix (metal Cr disk). After
that, the Pb leaf concentration was calculated using the Equation 2.
(2)
Where: C = concentration (mg Pb Kg-1); I = net intensity (cps); S = sensibility (cps µg cm-2);
d = superficial leaf density (g cm-2).
The Pearson’s correlation was used to assess spatial distribution trends between the elements
(α=0.01).
RESULTS AND DISCUSSION
The microchemical maps shows the spatial distribution (net intensity) for P, S, K, Ca and
Mn in the leaf after 21 days of Pb exposure (Figure 1). The XRF intensity is straight proportional
to the elemental concentration and the intensity levels (low-high) are different due to specific
sensibility of each element. The P was present only at the midrib region. The S was mostly
found at the leaf margins, however, the element it was present in many spots on the mapped
area. The K was present in all leaf surface, with highest intensities at the midrib, presenting a
decrease towards the leaf margins region. Ca was found mostly at the midrib and leaf margins,
with the highest intensities at the leaf tip. The highest Mn intensity was found at the midrib
near to petiole region, the element was also present in specific regions.
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Figure 1. Microchemical (net intensities) 2D µ-XRF maps for P, S, K, Ca and Mn representing the spatial
distribution in the Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis hybrid leaf after 21 days of Pb exposure.

Figure 2A shows the Pb distribution map in the Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid leaf.
The average Pb concentration in the leaf was 3988 mg kg-1, however, concentrations higher than
20,000 mg Pb kg-1 were observed in specific hotspots in the midrib and leaf margins. The lead
showed average concentration five times higher comparing to the culture media, reflecting a
great capacity of absorption of the seedlings. The Pb concentration ranged from 0.051 to 2.45%
of leaf fresh matter, more than 0.01% preconized to this potentially toxic element content in
leaves to be classified as Pb hyperaccumulator species (BARKER et al., 2000). Similar results
were found using a Pb hyperaccumulator species (Brassica juncea), also associated with chelating agent (EDTA), in which was observed 1.5% of Pb in the shoots (BLAYLOCK et al., 1997).
Figure 2B presents a positive correlation was observed between Pb and Mn. This micronutrient
is an important enzymatic activator, maybe in this case, enhancing the metabolic processes in
the regions where Pb present at higher concentration (TEIXEIRA et al., 2005).

Figure 2. The Pb map shows the spatial distribution in the Eucalyptus urophylla x E. grandis hybrid
leaf (A). Pearson’s correlation for Pb vs. Mn shows a positive correlation between the elements (position vs. intensity) (B).

These results may suggest than Mn enhanced the Pb concentration in the shoots leaves, as
reported by other authors also with Pb and others elements (ZHANGA et al., 2011; Tian et al.,
2010). In addition, the Mn may act in the chloroplast protection against the damage of oxidative
stress through the superoxide dismutase (ALSCHER et al., 2002). Moreover, it is an important
nutrient in photosynthesis. Then, due to a higher biomass production of eucalyptus shoots,
a Pb level dilution is expected, whereby reducing its phytotoxic effects (DINELLI; LOMBINI,
1996). The others elements investigated did not has a significant correlation with Pb.
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CONCLUSIONS
The Eucalyptus shoots showed a great ability to phytoextraction the Pb to the upper parts.
P, S, K, Ca and Mn showed a specific spatial distribution trends, with the highest intensities
observed at the midrib, leaf margins and tip. We also observed a positive correlation between
Pb and Mn considering the spatial distribution between them on analyzed leaf. Thus, those
results highlight the potential features of the eucalyptus hybrid to be used in phytoremediation
programs in contaminated areas with Pb.
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RESUMO
A interação entre material genético e condições climáticas reflete na qualidade da madeira produzida
e, conhecer estas alterações no lenho é fundamental no contexto de expansão das fronteiras florestais
e mudanças climáticas. O trabalho objetivou avaliar a influência das variáveis climáticas na densidade
básica da madeira de eucalipto. Foram analisados quatro clones de eucalipto, aos 04 anos de idade,
em 11 locais do Brasil com características climáticas distintas. As variáveis meteorológicas temperatura,
precipitação, umidade relativa do ar, radiação solar, déficit de pressão de vapor máximo, deficiência
hídrica e índices de sazonalidade de temperatura e precipitação foram correlacionadas com a densidade
básica da madeira de cada clone afim de identificar as que melhor se correlacionam com a propriedade.
As variáveis que melhor se correlacionaram com os clones A1, C3, K2 e Q8 foram respectivamente, T,
UR, UR e Ppt. Em média, a correlação entre as variáveis elaboradas e a densidade da madeira foram
maiores do que com as variáveis primárias. Entretanto, o comportamento foi distinto para cada material
genético evidenciando que não existe uma regra geral entre condições climáticas, crescimento e densidade
básica da madeira para o eucalipto.
Palavras-chaves: Eucalyptus, Condições climáticas, TECHS.

INTRODUÇÃO
Os plantios de eucalipto são largamente utilizados no setor florestal por apresentarem elevada
taxa de crescimento e fornecerem versatilidade quanto a utilização de sua madeira (MYBURG
et al., 2014). O crescimento das florestas e qualidade da madeira de eucalipto são influenciados
pelas condições edafoclimáticas em que os povoamentos estão inseridos e são essenciais para
o planejamento florestal (NABAIS et al., 2018).
No atual cenário de mudanças climáticas e expansão das fronteiras florestais no território
brasileiro, investigar os limites e características climáticas que cada material genético melhor
se adapta garante ótima produtividade e propriedades de sua madeira.
O aumento em densidade básica da madeira é frequentemente abordado como resposta a
condições áridas e menores precipitações (ILBANEZ et al., 2017). As variáveis meteorológicas
são representativas das condições climáticas do local, e a seleção de quais variáveis utilizar é
essencial nos estudos de estimativa de propriedades da madeira.
O trabalho objetivou avaliar a influência das variáveis meteorológicas sob a densidade básica
da madeira de eucalipto bem como discernir quais variáveis podem ser mais adequadas para
estudos de interação ambiente x densidade básica da madeira de diferentes clones de eucalipto.
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MATERIAL E MÉTODOS
O material foi proveniente do Programa Cooperativo Tolerância de Eucalyptus Clonais aos
Estresses Hídrico, Térmico e Biótico (TECHS), do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais
(IPEF), desenvolvido em diferentes locais no Brasil como descrito por Binkley et al. (2017).
Foram analisados 4 clones de Eucalyptus spp. aos 4 anos de idade, cultivados entre os
anos de 2012 a 2015, sob espaçamento 3 x 3 metros e mesmos tratamentos silviculturais e de
fertilização, sendo eles: A1 (E. urophylla), C3 (E. grandis x E. camaldulensis), K2 (E. saligna) e Q8
(E. grandis). Os quatro clones foram plantados em 11 locais distribuídos ao longo do território
brasileiro em amplo gradiente latitudinal (Figura 1).

Fonte: Adaptado de Binkley et al., 2017.

Figura 1. Localização geográfica e características de precipitação e temperatura para 11 sítios onde
foram cultivados os 4 clones de eucalipto no período de 2012 a 2015.

Discos à altura de 1,30 metro a partir do solo (DAP) foram amostrados, dos quais retirou-se 1 cunha para a determinação da densidade básica da madeira de três árvores de cada sítio,
totalizando 33 indivíduos por clone. A densidade básica foi obtida considerando a recomendação da Norma Brasileira Regulamentadora (NBR 11941) da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (2003).
Os dados climáticos foram obtidos de estações meteorológicas do INMET- Instituto Nacional de Meteorologia e estações meteorológicas in situ (sítio 04, Belo Oriente – MG) seguindo
a metodologia de preenchimento de falhas e elaboração de variáveis meteorológicas proposto
por Rocha (2018).
As variáveis climáticas primárias - temperatura média anual (T °C), precipitação média anual
(Ppt mm.ano-1), umidade relativa média do ar (UR %), radiação solar (RS Mj.m-2.dia-1) e as
elaboradas - déficit de pressão de vapor máximo no ar (DPV max kPa.dia-1), déficit hídrico (DEF
mm.ano-1), sazonalidade da temperatura (SazT °C) e sazonalidade da precipitação (SazPpt
mm.ano-1) foram correlacionadas com a densidade básica (DB) da madeira para identificar as
que apresentam correlações mais forte com a propriedade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todos os clones apresentaram correlações fortes entre a densidade básica da madeira e pelo
menos uma das variáveis climáticas (Figura 2) indicando a existência de uma relação linear
entre a propriedade e condições climáticas.

DB: Densidade básica da madeira (g.cm-3); T: Temperatura (°C); Ppt: Precipitação anual (mm.ano-1);UR:
Umidade relativa média (%); RS: Radiação solar (Mj.m-2.dia-1); DPVmax: Déficit de pressão de vapor máximo
(kPa.dia-1); DEF: Déficit hídrico (mm.ano-1); SazT: Sazonalidade da temperatura (°C); SazPpt: Sazonalidade
da precipitação (mm.ano-1).

Figura 2. Diagrama de Correlação de Pearson entre as variáveis climáticas de 11 locais do Brasil e
a Densidade Básica da madeira de quatro clones de eucalipto aos 04 anos de idade.
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Os clones C3 e Q8 apresentaram aumento da densidade básica da madeira com o aumento
do DPVmax e diminuição da Ppt e UR (Figura 2). O clone C3, é um híbrido entre as espécies
de E. grandis x E. camaldulensis o que implica em comportamento semelhante a um dos parentais, no caso E. grandis, mesma espécie do clone Q8 que com a diminuição acentuada do
crescimento em locais secos houve acréscimo em densidade básica da madeira (BOLAND et
al., 2006; ROCHA, 2018). Dentre os 04 materiais genéticos, o clone Q8 apresentou os menores
valores de correlações entre as variáveis meteorológicas e a densidade básica da madeira.
A UR junto ao DEF se correlacionaram fortemente com a densidade básica da madeira do
clone K2, em que, locais com maiores DEF e menos úmidos favorecem o aumento em densidade básica da madeira (Figura 2).
O material genético A1 apresentou fortes correlações negativas da DB com a T, DPVmax e
DEF (Figura 2). O clone é nativo de ambientes com clima temperado úmido com inverno seco
e verão quente (Cwa) (BINKLEY et al., 2017), em que mesmo o crescimento sendo diminuído
em ambientes com maiores T e DPVmax houve diminuição na densidade básica de sua madeira
(ROCHA, 2018).
A UR e DEF exercem influência tanto na atividade estomática como na retirada de água do
solo em que, ambientes com elevados DEF e UR baixa, dificultam a extração de água, a condutância estomática e a transpiração (MARTINS et al., 2008). Assim, o crescimento das árvores é
afetado e resulta em aumento de densidade básica da madeira.
O grupo de variáveis climáticas elaboradas (DPVmax, DEF, SazT e SazPpt), em média, apresentaram correlações mais fortes com a densidade básica da madeira que as primárias (T, Ppt,
UR e RS) (Figura 2). As variáveis elaboradas consideram a combinação de informações do
ambiente como, disponibilidade hídrica do solo e variações de temperatura e umidade, que
favorece a maior representatividade do clima do local de cultivo.
CONCLUSÕES
Os materiais genéticos apresentam correlações fortes com variáveis climáticas distintas, e,
as variáveis climáticas elaboradas representam melhor o ambiente e favorecem entendimento
das relações entre clima e estimativa em densidade básica da madeira de eucalipto. A relação
entre a densidade básica da madeira de eucalipto e o clima é clone-específica.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da densidade básica e da relação cerne/alburno na
secagem natural de madeira de eucalipto em tora. Para tanto, foram colhidas quatro árvores de Eucalyptus
urophylla com 5,5 anos de idade, retirando-se quatro discos em seis diferentes posições ao longo do fuste
comercial. Foram avaliadas as umidades inicial e final, o teor de cerne/alburno e a densidade em diferentes
alturas e no sentido radial (cerne, transição e alburno). Após 21 dias de secagem natural a umidade
variou no sentido longitudinal, bem como a relação cerne/alburno e, no sentido radial, observou-se
diferença na umidade finais das porções inferiores do fuste, com redução no sentido medula-casa. Não
houve diferença significativa para a densidade nos sentidos longitudinal e radial do fuste, e seu valor
médio foi 0,44 g cm-3, que não apresentou correlação significativa com a secagem.
Palavras-chave: umidade da madeira, secagem natural, física da madeira

INTRODUÇÃO
O movimento da água do interior para a superfície é controlado principalmente pelas propriedades da madeira, como a permeabilidade e a densidade (PEREIRA et al., 2013), sendo
influenciado também pela temperatura, circulação de ar e umidade relativa do ambiente. Costa
et al. (2003), afirmam que o alburno é constituído por células funcionais, de coloração geralmente mais clara, responsáveis pela condução ascendente de água e solutos nela dissolvidos.
Com o passar do tempo estas células se tornam inativas fisiologicamente, passando a constituir
parte do cerne, que pode conter óleos, resinas, gomas e compostos fenólicos, frequentemente
responsáveis pela sua coloração mais escura e maior durabilidade natural. Silva e Trugilho
(2003), afirmam que o processo de cernificação é caracterizado não só pela morte das células,
mas também pelo aumento no conteúdo de extrativos e tiloses, em alguns gêneros.
Visando conhecimentos para melhor utilização da madeira, este trabalho teve como objetivo
comparar a umidade inicial e final ao longo do fuste e no sentido radial, correlacionando com
a relação cerne/alburno e a densidade básica.
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MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
Foram colhidas quatro árvores de um plantio seminal de Eucalyptus urophylla, com idade de
5,5 anos, cultivado em espaçamentos 3 x 2 m, localizado na região da Zona da Mata mineira.
O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é Cwb. A umidade relativa foi de 74%
e a temperatura de 23°C em média no período.
Preparação das amostras
Foram seccionados quatro discos com casca de aproximadamente 7 cm de espessura, retirados à 0%, DAP (1,3 m da altura do solo), 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial do fuste,
considerando o diâmetro menor do fuste aproximado a 15 cm, visando garantir a presença
de cerne. Deste modo, obteve-se 24 discos ao longo de cada fuste, totalizando 96 discos. Os
discos foram acondicionados em sacos plásticos hermeticamente fechados e conduzidos ao
laboratório para determinação de suas características.
Análises laboratoriais
Foram definidas a umidade inicial, logo após a colheita, em base seca (b.s.), e a umidade
final, seguindo a norma NBR 14929 (ABNT, 2003). Para secagem os discos permaneceram 21
dias dispostos em bancada laboratorial, ambiente coberto, com livre circulação de ar, e faces
transversais expostas ao ambiente. A determinação da relação cerne/alburno foi por meio das
circunferências médias, obtidas pelos diâmetros. O cerne foi delimitado a partir da alteração
de coloração e pela presença de tilose, avaliada visualmente com uma lupa de 10 vezes de aumento. O alburno foi calculado subtraindo-se da área total a área de cerne.
As umidades aferidas nas regiões do cerne, de transição (cerne e alburno em proporções
semelhantes) e do alburno, em duplicata para cada disco. As amostras foram retiradas com
serra fita, de dimensões de 2,0 x 1,0 x 3,0 cm (sentidos tangencial, radial e axial), pela adaptação da norma NBR 7190 (ABNT, 1997). A medula foi diminuta em todas as seções avaliadas,
sendo incorporada a área do cerne. As densidades básicas foram determinadas pelo método
de imersão em água, de acordo com a NBR 11941 (ABNT, 2003).
As avaliações se deram pela análise da variância que, quando foi significativa, incorreu na
comparação das médias pelo teste Tukey, a 95% de probabilidade. Também foram realizadas
as regressões para verificar as correlações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não foi observada diferença significativa entre as umidades iniciais nas diferentes alturas,
apresentando um valor médio de 144,39% (b.s.). Também não foi encontrada correlação significativa entre densidade e umidade inicial. Foi encontrada, no entanto, uma correlação entre
a umidade inicial e a relação cerne/alburno. O coeficiente de determinação de 61,19% indicou
uma correlação entre a umidade inicial e a relação cerne alburno, inversamente proporcional.
Quanto menor a relação mais alburno presente que, possuindo maior quantidade de espaços
passíveis de ocupação pela água, corrobora o comportamento encontrado.
Após a secagem, a umidade final da madeira no sentido radial foi diferente em cada região
(Figura 1).
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Figura 1. Umidade final nas diferentes posições do sentido radial.

A Figura 2 apresenta os valores médios das umidades no sentido longitudinal, e o percentual de água perdido. Observou-se que as proporções de perda de umidade às alturas de 0% a
50% foram similares, com média de 46,64%. A partir de então, foi verificado um amento para
aproximados 66% a 75% da altura e de 115% a altura máxima.

Figura 2. Teor de umidade inicial, final e percentual de água perdido.

As duas regiões mais ao topo apresentaram umidade final inferior às duas regiões mais basais
do fuste, bem como a umidade a metade do fuste foi superior à do topo. O alburno das alturas
de 0 e 25% apresentaram umidade inferior do que a região do cerne.
Na Figura 3 a seguir observa-se este mesmo comportamento para a relação cerne alburno
e umidade final, quanto menor a relação maior o percentual de alburno e melhor a secagem
natural. Também foi possível visualizar que a relação C/A e a umidade final são constantes até
25% da altura, apresentando decréscimo a partir de então, assemelhando-se ao comportamento
encontrado por Haselein et al. (2013). Pode-se inferir então a ligação entre maiores proporções
de alburno e maiores perda de água.
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Tabela 1. Valores médios para umidade final em diferentes alturas e posições.
Altura

U. final (%)

0%

84,89 AB

DAP

88,44 A

25%

93,02 A

50%

81,53 AB

75%

68,44 BC

100%

51,29 C

Posição radial
Alburno
Transição
Cerne
Alburno
Transição
Cerne
Alburno
Transição
Cerne
Alburno
Transição
Cerne
Alburno
Transição
Cerne
Alburno
Transição
Cerne

U. final (%)
67,28 b
76,83 ab
98,31 a
70,14 a
82,76 a
102,42 a
68,51 b
77,98 ab
111,31 a
69,48 a
79,52 a
83,19 a
62,83 a
72,55 a
72,43 a
50,49 a
45,70 a
64,67 a

*Letras maiúsculas comparam os valores de umidade entre alturas (0%, DAP, 25%, 50%, 75% e 100%), e letras minúsculas o teor de umidade no sentido radial (alburno, transição e cerne) dentro de uma mesma altura.
Médias seguidas pela mesma letra não diferenciam entre si.

Figura 3. Umidade inicial e final e a relação cerne e alburno ao longo do fuste.

Este fenômeno também pode também estar associado aos menores diâmetros das maiores
alturas, aumentando a superfície de contato da madeira com o ar. Este mesmo comportamento
foi observado por Donato (2013), que aferiu valores médios de umidade inferiores nas toras
com menores diâmetros.
As densidades ao longo do sentido radial da madeira (cerne, transição e alburno) não diferiram estatisticamente entre si, apresentando valores médios respectivos de 0,435; 0,441 e
0,449 g cm-3. No sentido longitudinal, a densidade média ao longo do fuste foi de 0,4415 g
cm-3, sendo a maior densidade encontrada a altura 0%, de 0,48 g cm-3. Em valores absolutos
é possível se observar um decréscimo no sentido base-topo, variando de 0,48 a 0,42 g cm-3.
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CONCLUSÃO
A umidade inicial não apresentou diferenças entre as alturas e posições radiais, porém,
observou-se a correlação com a relação cerne e alburno. A relação cerne alburno interferiu no
processo de secagem natural da madeira e na sua umidade final. Não houve correlação significativa entre a densidade e a secagem neste estudo.
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RESUMO
As dimensões das peças, bem como a presença de defeitos da madeira como nós, rachaduras e podridão
são variáveis importantes a considerar para aplicações estruturais, pois podem afetar as propriedades
mecânicas da madeira. Assim, teve-se como objetivo avaliar a influência do comprimento das vigas e
a presença de defeitos na obtenção das propriedades elásticas em peças de madeira de Cordia glabrata
(louro preto). Vigas de louro preto foram avaliadas por ensaios não destrutivos, com base nas frequências
naturais de vibração (ressonâncias) dos modos longitudinal e transversal. Foi feita a classificação
das vigas por classes de comprimento, perfazendo duas classes com variação de 22 cm entre elas, e
uma outra com base na ocorrência e número de defeitos da madeira, um total de cinco. Os dados de
densidade aparente e módulos de elasticidade dinâmicos para as classes de comprimento e de defeitos
foram analisados pelo teste F. A maior variabilidade do lenho em função do comprimento das vigas de
Cordia glabrata e a categorização dos defeitos das peças não influenciou estatisticamente a estimação
da rigidez da madeira pelo método não destrutivo.
Palavras-chaves: ensaio não destrutivo, vibração, densidade, Cordia glabrata, classificação visual

INTRODUÇÃO
As técnicas não-destrutivas (dinâmicas) tornaram-se favoráveis a estimação da qualidade da
madeira para fins estruturais, por otimizar o processo de avaliação sem alterar as propriedades
da madeira, tampouco comprometer o uso final (SEGUNDINHO et al., 2012). Tendo por base
a frequência de vibração ou a velocidade de propagação de ondas, os ensaios não destrutivos
inferem sobre a resistência e rigidez da madeira (ANDRADE JUNIOR, 2016).
A aplicação de técnicas não-destrutivas em espécies madeireiras tropicais ainda é recente,
embora haja resultados que demonstram a forte relação entre o módulo de elasticidade estático,
determinado pelo método convencional, e o módulo de elasticidade dinâmico, pelo método
de vibração (CHAUHAN; SETHY, 2016; MEDEIROS NETO et al., 2016; PONNETH et al., 2014).
A análise e classificação dos defeitos naturais da madeira, bem como o dimensionamento da
peça são necessários, uma vez que há interferências nas propriedades de rigidez e resistência.
Assim, a categorização das peças permite o uso racional dessa matéria-prima, embora haja a
presença de defeitos, o que contribui para a sustentabilidade da cadeia industrial madeireira,
reduzindo o número de peças rejeitadas ou em usos de baixo valor agregado.
Desta forma, objetivou-se avaliar a influência do comprimento de vigas e a presença de defeitos na determinação das propriedades elásticas da madeira de Cordia glabrata, por ensaios
não destrutivos.
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MATERIAL E MÉTODOS
Trinta e oito vigas de Cordia glabrata (louro preto) foram avaliadas, com variabilidade de
dimensões. O material foi proveniente da Mata Atlântica no estado da Bahia, sendo apreendido
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) de
Vitória - ES, e doado à Universidade Federal do Espírito Santo para realização de pesquisas. As
vigas foram classificadas em duas classes de comprimento: a primeira (I) com peças de 1,30 a
1,52 m, e a segunda (II), de 1,52 a 1,74 m.
Adotou-se ainda, a classificação das peças por análise visual dos defeitos naturais, que
conforme a literatura possuem efeitos nas propriedades mecânicas. A classificação proposta
consistiu no exame das quatro faces e das duas extremidades (seções transversais) de cada peça,
e anotação da ocorrência e tipo de defeitos. Em todas as peças, foi determinada a densidade
aparente da madeira a 12% de umidade, ao relacionar a sua massa e volume, de acordo com
a NBR 7190 (ABNT, 1997).
Ensaios não-destrutivos de vibrações longitudinal e transversal para estimação do módulo
de elasticidade dinâmico (MOEd) foram realizados. Para a técnica de vibração longitudinal, a
amostra foi suspensa e sustentada por fios de nylon conectados a duas hastes de madeira, apoiadas em pontos estabelecidos a 0,224 x comprimento da viga. Foram induzidos impactos com
martelo na face transversal ao longo do comprimento, cujo microfone condensador de medição
captou os sinais de vibração na extremidade oposta da amostra (CHAUHAN; SETHY, 2016).
O tempo dos sinais obtidos pela vibração foram transformados em frequências pelo software Fast Fourier Vibration Analyzer – FFT Analyzer. A velocidade acústica (V) do material foi
obtida pela frequência (f) da vibração longitudinal e comprimento (l) da peça (Equação 1).
Determinou-se o MOEvlong, pelo produto da velocidade acústica da vibração longitudinal e
a densidade aparente da madeira (ρ) (Equação 2).
V=2lf
(1)
2
MOEvlong = ρ V
(2)
Já a técnica de vibração transversal utilizou a mesma peça suspensa, contudo, o impacto com
o martelo foi realizado na direção perpendicular às fibras da madeira e o microfone posicionado nesta direção, em extremidade oposta. Os sinais obtidos também foram transformados
em frequências pelo software FFT Analyzer. O módulo de elasticidade dinâmico pela técnica
de vibração transversal (MOEvtrans) foi obtido pela Equação 3.
(3)
Em que: f = Frequência de vibração transversal (Hz); W = Massa do corpo de prova (kg); L =
Distância entre apoios (m); I = Momento de inércia (m4); e g = Aceleração da gravidade (9,8 m s-2).
Os dados de densidade aparente e MOE dinâmicos por classes de comprimento (2) e de
defeitos (5) foram submetidos à análise de variância, considerando o delineamento inteiramente casualizado. Para comparação das médias foram utilizados o teste de Tukey (mais de
duas médias), e o teste F, quando havia somente dois tratamentos a serem comparados. Para
todos os testes utilizou-se o nível de 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As vigas de Cordia glabrata com diferentes classes de comprimento não apresentaram diferenças estatísticas para a densidade aparente e para os módulos de elasticidade dinâmicos, obtidos
por vibrações longitudinal e transversal (Tabela 1). Isso infere que, embora haja variação do
comprimento da peça e a mesma contenha lenho formado em diferentes períodos de crescimento da árvore, o MOE dinâmico não foi alterado, o que também corrobora a eficiência da
utilização de técnicas não destrutivas para estimação da rigidez da madeira.
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Tabela 1. Densidade aparente e módulos de elasticidade dinâmico para as classes de comprimento
de vigas de Cordia glabrata.
-3

Classe de comprimento

DA (g cm )

Classe I (1,30 – 1,52 m)
Classe II (1,52 – 1,74 m)
F
CV (%)

0,894
0,905
0,146ns
9,55

MOEvlong
(MPa)
13.078
14.291
1,625 ns
20,44

MOEvtrans
(MPa)
11.800
13.479
2,626 ns
23,96

DA: densidade aparente; MOEvlong: módulo de elasticidade por vibração longitudinal; MOEvtrans: módulo de
elasticidade por vibração transversal; ns: Não significativo em nível de 5% de probabilidade pelo teste F; CV:
Coeficiente de variação.

Peças de maiores dimensões tendem a aumentar a probabilidade da propagação acústica
por percorrer deformações elásticas e viscosas, e por consequência elevam o módulo de elasticidade (CHAUHAN; SETHY, 2016), o que não foi verificado de forma significativa para a
espécie estudada.
Os valores de densidade aparente obtidos neste estudo corroboram aos encontrados por
Medeiros Neto et al. (2016), para a madeira de Cordia sp. Porém, os valores de MOE dinâmico
foram inferiores, possivelmente pela diferença nas dimensões das peças, que neste caso foram
vigas, comparadas a corpos de prova normativamente dimensionados.
Verificou-se também, que em Cordia glabrata avaliada por Moulin et al. (2016), os valores
de módulo de elasticidade foram inferiores cerca de 40% aos obtidos neste trabalho, o que
pode estar associado ao método de avaliação por ensaio destrutivo e dimensões das amostras.
O nível de resistência de peças de madeira de determinada espécie é equivalente ao nível de
incidência de defeitos (MADSEN, 1978). Entretanto, a análise de defeitos e sua categorização
por ocorrência e número, não comprometeram a densidade e a estimação da rigidez por métodos não destrutivos para a espécie Cordia glabrata (Tabela 2).
Tabela 2. Densidade aparente e módulos de elasticidade por técnicas não destrutiva para as classes
de defeitos de vigas de Cordia glabrata
-3

Defeitos

N

DA (g cm )

Sem defeitos
1 defeito (nó ou rachadura ou podridão)
2 defeitos (nó e rachadura)
2 defeitos (nó e podridão)
3 defeitos (nó, rachadura e podridão)
F
CV (%)

6
9
7
10
6
-

0,864
0,914
0,879
0,907
0,931
0,623ns
9,64

MOEvlong
(MPa)
12.600
14.488
12.414
14.030
15.483
1,404 ns
20,17

MOEvtrans
(MPa)
11.433
13.611
11.400
13.290
14.150
1,126 ns
24,32

N: número de vigas avaliadas; DA: densidade aparente; MOEvlong: módulo de elasticidade por vibração longitudinal; MOEvtrans: módulo de elasticidade por vibração transversal; ns: Não significativo em nível de 5% de
probabilidade pelo teste F; CV: Coeficiente de variação.

O módulo de elasticidade transversal é a relação entre as tensões de cisalhamento e a distorção (ANDRADE JUNIOR, 2016). No caso de vigas, a distorção pode ter efeito significativo nas
deformações transversais e em resposta ao desvio da grã. Apesar disso, o módulo de elasticidade
obtido por vibração transversal, onde há influência da angulação das fibras, não diferiu entre
as classes de defeitos.
Os nós, presente em 85% das vigas de Cordia glabrata avaliadas, interrompem a continuidade
e a direção das fibras, mas neste caso não influenciaram a rigidez das peças. Essa influência varia
de acordo com o tamanho do nó, localização, forma, firmeza e tipo de tensão, variáveis que não
foram dimensionadas neste trabalho. Os demais defeitos perceptíveis a olho nu, como podridão
e rachaduras, não alteraram a rigidez da madeira em função da magnitude de sua ocorrência.
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Logo, a classificação visual associada ao método não destrutivo podem gerar um diagnóstico
imediato e preciso da qualidade da peça, seja em uso ou não. Porém, somente a percepção
visual e isolada de um defeito pode dificultar e limitar a tomada de decisão.
CONCLUSÃO
A maior variabilidade do lenho em função do comprimento das vigas de louro preto e a ocorrência de defeitos naturais, não influenciaram a rigidez da madeira por método não destrutivo.
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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi avaliar o comportamento do clone Eucalyptus urophylla x grandis quanto
a deposição de folhedo em função das características climáticas dos sítios de Bocaiuva-MG, Mogi GuaçuSP e Telêmaco Borba-PR. A mensuração desta variável foi realizada mensalmente dos 25 aos 72 meses,
por meio da instalação de coletores de forma casualizada nas parcelas experimentais. Maiores valores
de deposição foram observados nos sítios de Telêmaco Borba-PR (26,5 Mg. ha-1.ano-1) nos períodos de
maiores temperaturas e precipitação, seguido de Mogi Guaçu-SP (23,3 Mg. ha-1.ano-1) e Bocaiuva-MG
(17,0 Mg. ha-1.ano-1), sendo influenciada pela radiação, umidade relativa e déficit hídrico.
Palavras chaves: deposição de folhedo, plantios florestais, condições climáticas.

INTRODUÇÃO
Apesar do gênero Eucalyptus sp. ser cultivado em praticamente todo território brasileiro devido
a sua grande adaptabilidade e produtividade (BINKLEY et al., 2017) o mesmo pode apresentar
comportamento distinto em função das condições de cada sítio, pois esta variável é resultante
da interação entre os parâmetros morfológicos, fisiológicos e ambientais.
Dos quais as variáveis climáticas tendem a ter maior influência (VIEIRA et al., 2014), pois
além de induzirem uma série de respostas fisiológicas (GUEDES, 2005), as quais se destaca a
senescência foliar, a mesma é relativa em função das condições edafoclimática de cada região.
Todavia é valido ressaltar que estas respostas podem ser provenientes do processo de renovação
foliar (CUNHA et al., 2005) ou como mecanismo de reposta por parte da planta para tolerar
os períodos de estiagem (TAIZ; ZEIGER, 2010).
Levando em consideração que a deposição de folhedo está entre as mais importantes peças
de informação para se analisar a capacidade de produção da floresta, estes estudos apresentam
grande importância para a compreensão do ecossistema e na posterior definição de estratégias
para o manejo dos maciços florestais. Logo o objetivo do presente estudo foi avaliar a deposição de folhedo em função do crescimento de Eucalyptus sp sob distintas condições climáticas.
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MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 utilizando dados proveniente do Programa Cooperativo sobre Tolerância de Eucalyptus Clonais aos Estresses
Hídrico, Térmico e Biótico (TECHS) - IPEF. Na ocasião foi avaliado a deposição de folhedo para
o clone Eucalyptus urophylla x grandis dos 26 aos 72 meses de idade, em três sítios experimentais
(Bocaiuva-MG, Mogi Guaçu-SP e Telêmaco Borba-PR), com parcelas de 720m² e espaçamento
entre plantas de 3 x 3m. Diante disso o delineamento adotado foi no esquema fatorial 3x4
sendo três locais (Bocaiuva-MG, Mogi Guaçu-SP e Telêmaco Borba-PR) sob quatro anos de
avaliação (2014, 2015, 2016, 2017).
As variáveis climáticas foram obtidas através do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET),
onde cada sitio apresenta uma estação especifica, sendo que o déficit hídrico foi calculado seguindo a metodologia proposta por Thornthwaite e Mather (1955). Segundo Koppen o sítio
de Bocaiuva é classificado como Aw (clima tropical com estação seca no inverno), Mogi Guaçu
como Cwa (clima temperado úmido com inverno seco e verão quente), e Telêmaco Borba-PR
como Cfb (clima temperado úmido com verão ameno).
A deposição de folhedo foi quantificada através da instalação de coletores de polietileno
com área de captação de 0,25m² (0,50x0,50m) em todas as parcelas experimentais, os quais
estavam dispostos de forma casualizada com nove repetições. O material depositado nos coletores foi recolhido sempre na primeira semana de cada mês e colocado para secar em estufa
com circulação de ar forçado a 65°C por cinco dias, com posterior pesagem das amostras em
balança analítica.
Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias significativas agrupadas pelo
critério de Tukey a 5% de significância, utilizando o software Sisvar (versão 4.6). Por meio
da análise de correlação de Pearson, a 5%, os dados de deposição de folhedo mensais foram
relacionados com as variáveis ambientais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As variações climáticas ocorridas nos diferentes ambientes de estudo são expostas na Figura
1, onde podemos destacar algumas peculiaridades de cada sítio, como a má distribuição da
precipitação, elevadas temperaturas e déficit hídrico para sítio de Bocaiuva-MG. Já em Mogi
Guaçu notamos precipitações moderadamente bem distribuídas ao longo dos anos, caracterizando o clima típico dos locais de plantios florestais e Telêmaco Borba-PR com temperaturas
amenas, precipitação elevadas e bem distribuídas ao longo dos anos.
Em alguns ambientes, determinadas espécies apresentam o comportamento de priorização
da energia para deposição de folhedo até o fechamento do dossel (máximo índice de área
foliar) (BROWN; LUGO, 1990), e depois a mesma tende a se estabilizar. No presente estudo
esse comportamento foi notado para o sítio de Telêmaco Borba-PR, no entanto, para os demais
sítios a taxa de deposição foliar apresentou oscilação ao longo dos anos (Tabela 1), retratando
a interação existente entre a espécie e as condições edafoclimáticas de cada região.
Tabela 1. Valores médios da deposição de folhedo em função do sítio para cada ano, onde 30 se
refere a Bocaiuva-MG, 20 a Mogi Guaçu-SP e 22 a Telêmaco Borba-PR.
Variável
Folhedo
(Mg.ha-1 ano-1)
CV (%)

Local
30
20
22

2014
5,8 bA
3,4 cC
7,6 aA

2015
3,1 bB
7,3 aA
7,3 aA

Anos

2016
5,4 bA
5,5 bB
6,5 aA

2017
2,7 cB
7,1 aA
5,1 bB

Total
17,0
23,3
26,5
10,45

Médias seguidas de letras minúsculas distintas entre si, na linha diferem o ano dentro de cada sítio, letras
maiúsculas na coluna, diferem os sítios dentro de cada ano, de acordo com o teste de Tukey (p<0,05).
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Figura 1. Comportamento das variáveis climáticas para os sítios localizados em Bocaiuva-MG (A),
Mogi Guaçu-SP (B), Telêmaco Borba-PR (C) no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017.

A maior produção total de folhedo acumulado para o período ocorreu no sítio de Telêmaco
Borba-PR (26,5 Mg. ha-1.ano-1), o que pode estar associado ao maior investimento em cobertura
do dossel em decorrência das condições ambientais favoráveis, tornando propicio o crescimento dos indivíduos. Logo, com a presença de maiores temperaturas e precipitação (Tabela 2)
culminam na maior atividade fisiológica dos indivíduos, fazendo com que seja intensificada
a troca de folhagem e liberação do material senescente (SCHUMACHER et al., 2003). Como
resultante destes fatores, existe uma maior translocação de carbono na planta, o que tende a
favorecer a maior produtividade deste sitio em relação aos demais.
Tabela 2. Correlação de Pearson entre a deposição de folhedo e as variáveis para cada sitio, onde
30 se refere ao sitio de Bocaiuva-MG, 20 a Mogi Guaçu-SP e 22 a Telêmaco Borba-PR.
Ano
2014
2015
2016
2017

Local
30
20
22
30
20
22
30
20
22
30
20
22

Tmed
-0,21
0,06
0,45
-0,66
-0,20
0,54
-0,04
-0,67
0,15
-0,11
-0,34
-0,02

Tmax
-0,26
0,13
0,53
-0,53
-0,20
0,54
-0,07
-0,64
0,28
-0,23
-0,36
0,02

Tmin
-0,16
0,00
0,30
-0,76
-0,20
0,50
-0,01
-0,66
0,00
0,02
-0,29
-0,05

UR med
0,21
0,02
-0,04
0,02
0,28
-0,19
0,21
-0,21
-0,31
0,04
-0,05
0,00

* Valores em negritos retratam correlações significativas.

UR max
0,28
0,20
0,41
0,05
0,32
-0,04
0,31
-0,03
0,14
-0,02
0,02
0,04

UR min
0,11
-0,09
-0,29
-0,02
0,21
-0,27
0,12
-0,25
-0,46
0,10
-0,09
-0,02

Qg
0,13
0,12
0,61
-0,11
0,04
0,58
0,19
-0,76
0,68
-0,08
-0,06
0,38

PPT
-0,37
-0,37
0,54
-0,50
-0,27
0,43
-0,07
-0,42
0,47
-0,01
-0,20
0,25

DefH
0,14
-0,02
0,35
0,02
0,22
-0,02
0,05
-0,11
0,11
-0,03
-0,04
0,19
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A inconstância dos fatores climáticos pode apresentar maior ou menor grau de influência sobre
a deposição de folhedo em detrimento do ano de estudo, onde este fator tende a ser maximizado
ou não em função das condições climáticas de cada região. Comportamento este que pode ser
observado no sítio de Bocaiuva-MG e Mogi Guaçu-SP, sendo que as maiores deposições ocorridas em Bocaiuva-MG (Tabela 1), estão associadas a maior correlação com a umidade relativa,
radiação global e déficit hídrico (Tabela 2). O que é reforçado por Vieira et al. (2014), onde o
aumento dessas variáveis resulta na elevação da deposição foliar, no intuito de reduzir a perda
de água através da transpiração, tornado está uma estratégia de sobrevivência por parte da planta.
Este comportamento também é observado em Mogi Guaçu-SP no ano de 2015, onde apesar
da umidade relativa máxima ter apresentado maior correlação, o déficit apresenta maior impacto
na fisiologia da planta. Pois em sua presença a mesma pode ocasionar diversas alterações morfológicas e fisiológicas dentre as quais podemos destacar a senescência foliar (GUEDES, 2005),
com consequente redução da área foliar, resultando em impactos nos incrementos volumétricos.
CONCLUSÃO
Maiores valores de deposição foram observados nos sítios de Telêmaco Borba-PR (26,5 Mg.
ha .ano-1), seguido de Mogi Guaçu-SP (23,3 Mg. ha-1.ano-1) e Bocaiuva-MG (17,0 Mg. ha-1.
ano-1), onde, a influência das variáveis climáticas sobre esta característica foi distinta em função
do ano de estudo.
Com base nesses resultados, pode-se inferir sobre a importância de se analisar a fenologia
da planta em distintos ambientes, pois esta variável associada ao índice de área foliar, permite
estimar a produtividade dos maciços florestais, tornando este tipo de avaliação uma ótima
ferramenta para compreender a dinâmica da floresta e o manejo a ser aplicado a cada local.
-1
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RESUMO
Objetivou-se comparar a estimativa de volume individual de 4 clones superiores de Eucalyptus na região
da Chapada do Araripe – PE utilizando o volume de árvores inteiras com estimativas utilizando apenas
seções volumétricas da primeira tora. Foram cubadas 22 árvores por clone pelo método de Smalian e
posteriormente ajustou-se os modelos volumétricos de Spurr, Schumacher-Hall, Compreensivo, Naslund
e Silva, sendo este último utilizando as seções da primeira tora. Tais modelos foram comparados por
meio do coeficiente de determinação, erro padrão da estimativa e distribuição gráfica dos resíduos. No
teste de comparação dos modelos, verificou-se não haver diferença significativa a 5% de probabilidade
quando se utilizou equações que utilizam a árvore inteira ou apenas o volume de seções da primeira
tora. Estes resultados sugerem que, para a região e os clones avaliados, é possível haver uma redução
drástica de trabalho de campo sem prejuízos às estimativas. Sugere-se que o estudo seja ampliado com
vistas a trazer possibilidade de ganhos para outras regiões e materiais genéticos.
Palavras-chave: Análise de resíduos, experimentação florestal e modelos volumétricos.

INTRODUÇÃO
O Pólo Gesseiro do Araripe produz mais de 90% do gesso consumido no país e utiliza para
cada tonelada de gesso produzido aproximadamente 1 metro estéreo de lenha, oriunda em sua
maioria da vegetação da Caatinga (SILVA, 2013). A substituição da lenha de matas nativas pela
madeira de reflorestamento com espécies de rápido crescimento é uma alternativa econômica e
ambientalmente viável para o bioma caatinga localizado na região do Araripe-PE (SILVA, 2013).
O módulo de experimentação florestal para o Pólo Gesseiro do Araripe, instalado em 2002
com vários clones do gênero Eucalyptus, visa a atender a carência de informações para o aprofundamento da silvicultura de florestas plantadas na região por meio de estudos de biometria e
modelagem de crescimento, práticas silviculturais e adaptação e seleção de materiais genéticos.
Para estimar corretamente o volume individual das árvores, e assim ter estimativas precisas
de crescimento de determinado povoamento, são necessários estudos de cubagem e modelagem em nível regional (BURKHART; TOMÉ, 2012). Alguns autores propuseram o uso de
volumes de seções na primeira tora para facilitar os trabalhos de campo e podem ser aplicados
principalmente em regiões de difícil acesso e estrutura para a realização desse tipo de trabalho
(SILVA, 1993).
Este trabalho teve como objetivo comparar as equações volumétricas individuais obtidas
na região de estudo que utilizam o volume da árvore inteira com a equação de SILVA (1993),
que utiliza volumes parciais obtidos na primeira tora para clones de Eucalyptus na Chapada do
Araripe-PE, macrorregião denominada Serão Pernambucano.
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MATERIAL E MÉTODOS
Os dados utilizados foram obtidos em experimento de campo localizado em Araripina, no
Semi-árido de Pernambuco, a uma altitude de 816 metros. O clima regional predominante é
do tipo BShw´ segundo a classificação Koppen. A pluviometria registra cerca de 735 mm anuais. A temperatura média é 24,6º C, com cerca de 2ºC de amplitude térmica e o solo é do tipo
latossolo vermelho-amarelo (ENCARNAÇÃO, 1980).
Foram cubadas 22 árvores em 4 clones superiores selecionados de forma inteiramente aleatória. Todas as árvores foram amostradas aos 60 meses de idade. Foram mensuradas as variáveis:
volume, altura total e os diâmetros na primeira tora. A fórmula de Smalian foi empregada para
calcular o volume total e o volume das seções na primeira tora da árvore.
Neste estudo foram ajustados seis modelos volumétricos, sendo 5 lineares e 1 não linear (Tab.
2). Avaliou-se o coeficiente de determinação, o erro padrão da estimativa e o coeficiente de variação dos modelos. As equações 4 e 6 utilizam os volumes das seções da primeira tora (Tab. 2).
Tabela 1. Modelos ajustados para estimar o volume das árvores de Eucalyptus, em Araripina-PE.
Número
1
2
3
4
5
6

Modelo
Vi = β0 + β1DAPi2Hi + ξi
Vi = β0+ β1DAPi + β2DAPiHi + β3DAPi2 + b4Hi + b5 DAPi2Hi + ξi
Vi = β0+ β1 DAPi2 + β2 DAPi2Hi + β3H2i + b4 DAPiH2i + ξi
logVi =β0 + β1logVS1 + ...+ βn logVSn + ξi
Vi = β0DAPiβ1Hiβ2ξi
Vi =β0 + β1VSi + ...+ βnVSn + ξi

Autor
Spurr
Compreensiva
Näslund
Silva (logarítmica)
Schumacher-Hall
Silva

Em que: Vi= volume da árvore (m3); VSi = volume da seção i, i variando de 1 à 28; Hi = altura da árvore (m); DAPi =
diâmetro à altura do peito; β0 e βn = parâmetros dos modelos, n variando de 1 à 28; x = erro aleatório.

Tabela 2. Combinações de secções da primeira tora utilizadas na avaliação dos volumes de árvores
de Eucalyptus, em inventário realizado no Módulo de Experimentação Florestal para a Região do
Araripe, em Araripina-PE.
Secção
01
02
03
04
05
06
07

Intervalo do
tronco (m)
0,30 a 0,50;
0,30 a 0,70;
0,30 a 0,90;
0,30 a 1,10;
0,30 a 1,30;
0,30 a 1,50;
0,30 a 1,70;

Secção
08
09
10
11
12
13
14

Intervalo do
tronco (m)
0,50 a 0,70;
0,50 a 0,90;
0,50 a 1,10;
0,50 a 1,30;
0,50 a 1,50;
0,50 a 1,70;
0,70 a 0,90;

Secção
15
16
17
18
19
20
21

Intervalo do
tronco (m)
0,70 a 1,10;
0,70 a 1,30;
0,70 a 1,50;
0,70 a 1,70;
0,90 a 1,10;
0,90 a 1,30;
0,90 a 1,50;

Secção
22
23
24
25
26
27
28

Intervalo do
tronco (m)
0,90 a 1,70;
1,10 a 1,30;
1,10 a 1,50;
1,10 a 1,70;
1,30 a 1,50;
1,30 a 1,70;
1,50 a 1,70;

Com os parâmetros dos modelos ajustados, realizou-se a 1% de probabilidade o teste de
ANOVA para verificar diferenças entre as equações nas estimativas dos volumes e aplicou-se o
procedimento Stepwise (DRAPER; SMITH, 1981) nos modelos lineares Compreensiva, Naslund
e Silva, que utilizam mais de uma variável independente. No modelo de Silva, consideraram-se
as 28 variações de tamanhos de seções na primeira tora medidas no intervalo de 0,30 m a 1,70
m (Tab. 1) como variáveis independentes.
O programa Microsoft® Office Excel foi utilizado no processamento dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O volume individual médio obtido através da cubagem rigorosa variou de 0.082 a 0.096 m³
(Fig. 1), com um incremento médio anual estimado entre 27 e 32 m³ ha-1 ano-1.
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Figura 1. Volume individual médio obtido através de cubagem rigorosa dos quatro clones de Eucalyptus avaliados na região de Araripina-PE.

De um modo geral, os modelos testados apresentaram excelentes desempenhos com relação
aos valores de R2 variando de 93,5 a 97,3% e baixos valores de erro padrão de estimativa e de
coeficiente de variação (Tab. 3). Nota-se, portanto, uma grande semelhança entre as equações
independentemente dos valores de diâmetro à altura do peito (Fig. 2).
Tabela 3. Coeficientes das equações, coeficiente de determinação, erro médio, coeficiente de variação e F das equações de Spurr, Compreensiva, Naslund, Silva (logarítmica), Schumacher-Hall e
Silva para a estimativa de volume individual em Eucalyptus em Araripina-PE.
Eq.
1
2
3
4
5
6

b0
0,00951
0,08478
0,00777
3,27092
0,23351
-0,01091

Coeficientes
b1
b2
0,42216
-0,74005
0,14779
0,37108
0,00048
0,34121
-0,20695
1,71634
1,03644
2,98747 -16,05169

b3
-0,01066
0,99815
31,72916

R 2%

Sxy

CV%

97,1
97,3
97,2
93,8
97,2
93,5

0,0052
0,0050
0,0051
0,0076
0,0050
0,0076

5,79
5,57
5,68
8,49
5,57
8,47

Em que: b0, b1, b2, e b3 = coeficientes das equações; R = coeficiente de determinação; Sxy = erro padrão de
estimativa; e CV% = coeficiente de variação em porcentagem.
2

Esses resultados corroboram com Franco et al. (1998) que constataram que a estimativa de
biomassa de Eucalyptus camaldulensis pode ser obtida a custos mais baixos utilizando o método
de volume na primeira tora.
Já Tonini (2004), ao estimar o diâmetro da base de Eucalyptus saligna para obter a estimativa
volumétrica sem casca, considerando a magnitude dos resíduos sugeriu que a equação não
deve ser empregada na estimativa de volumes comerciais sem casca para povoamentos jovens,
ou seja, com DAP menor que 12 cm. Já em povoamentos velhos, este problema é reduzido.
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Figura 2. Volumes reais e estimados referentes às seis equações de estimativa de volume individual
para Eucalyptus na região de Araripina-PE.

Com a aplicação do procedimento Stepwise (DRAPER; SMITH, 1981), o modelo 2 (Compreensiva) passou de cinco para três variáveis independentes (DAP, DAPH e H) (Tab. 4). O
modelo 3 (Naslund) possuía quatro variáveis independentes e foi reduzida para três (DAP2,
H e DAPH2). Os modelos 4 e 6 (Silva) que possuíam vinte e oito seções ou combinações da
primeira tora, como variáveis independentes, foram reduzidas à apenas três seções (06, 19 e
27), que correspondem a seis medidas de diâmetros.
Após a realização da ANOVA, evidenciou-se que não existiam diferenças significativas entre
volumes médios estimados pelas equações selecionadas. Isto possibilita inferir que as estimativas dos volumes pelas seis equações resultantes são satisfatórias para predizer o volume médio
dos clones de Eucalyptus avaliados na região.
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Tabela 4. Resultado do procedimento Stepwise para estimativa de volume individual de clones de
Eucalyptus em Araripina-PE, com a redução de variáveis independentes.

CONCLUSÃO
O trabalho evidenciou que há a possibilidade de uso apenas das seções volumétricas contidas
na primeira tora para a estimativa de volume individual para as condições do estudo, sem
qualquer redução de precisão nas estimativas quando comparadas à árvore inteira. Com isso,
há uma redução significativa de trabalhos de campo, importante principalmente para regiões
de difícil acesso.
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RESUMO
O mogno africano (Khaya ivorensis A. Chev.) foi introduzido no Brasil visando substituir a exploração
do mogno brasileiro. Sua madeira ganhou destaque no mercado devido a alta resistência a principal
praga nativa Hypsipyla grandella Zeller. Para utilização adequada da madeira são necessários estudos
sobre suas propriedades tecnológicas. O objetivo desse trabalho foi determinar as propriedades físicas
do mogno africano e avaliar sua variação dimensional em função do teor de umidade. Para tal, foram
seguidas as recomendações da NBR 7190 com adaptações. O valor médio da densidade aparente foi
0,58 g.cm-3, densidade básica de 0,48 g.cm-3 e densidade anidra de 0,54 g.cm-3. A retração volumétrica de
6,56% na direção tangencial, 4,28% na radial, 1,52% de anisotropia e 10,98% de retração volumétrica
média. De modo geral a densidade básica pode apresentar diferenças entre indivíduos de mesma espécie
e idade, assim como quase não apresentar em idades diferentes, pode se concluir que outros fatorem
não verificados neste trabalho estão influenciando esta variável. Assim como a densidade a retração
volumétrica também pode ocorrer variações. Foi verificado que as umidades estimadas são próximas
da umidade real.
Palavras-chave: densidade básica, retração da madeira, coeficiente de anisotropia

INTRODUÇÃO
A madeira é um material de origem orgânica e heterogêneo e bastante versátil em suas aplicações. O gênero Khaya foi introduzido no Brasil na década de 1970, devido à proibição do
comercio do Mogno Brasileiro somado com a alta resistência a principal praga nativa Hypsipyla
grandella Zeller (MORAES, 2017). O mogno africano (Khaya ivorensis A. Chev.) pertence à família
Meliaceae e tem sua origem no continente africano, mais precisamente na região oeste (KLEIN
et al., 2016). A boa adaptação do gênero em terras brasileiras vem do fato das condições de solo
e clima dessa região da África serem similares a algumas regiões brasileiras (BARBOSA, 2014).
De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (IBA, 2016) o bom crescimento em altura, o
ótimo incremento, a densidade favorável e a sua resistência a pragas valorizam a madeira do Mogno
africano. Os plantios de árvores exóticas surgiram com a justificativa de tentar suprir as demandas
de madeiras (PINHEIRO et al., 2013). Dados da ABPMA (2017) indicam uma estimativa de 10
mil hectares de mogno africano plantado. As taxas de crescimento são satisfatórias já aos 7 anos,
sendo que o período ótimo para corte gira em torno dos 15 anos de idade (KLEIN et al., 2016).
No Brasil, a comercialização de produtos gerados a partir da madeira de K. ivorensis ainda
é discreto, com uso desta madeira é direcionado para indústria de faqueados, móveis, construção naval e de interiores. (SORANSO, 2015). A madeira de Khaya ivorensis possui coloração
avermelhada á marrom pálida muito apreciada com diferenciação visível entre cerne e alburno
(FRANÇA et al., 2015), massa específica que varia entre 0,460 a 0,570 g/cm³. A madeira de Khaya
ivorensis possui baixa densidade, 0,41 a 0,47 g/cm³ mesmo em madeiras com idades avançadas.
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Silva (2013) afirma que existe a necessidade em identificar as características tecnológicas
desta madeira por meio de pesquisas para sua melhor aplicação de forma segura e viável. Visto
isso, estudos e pesquisas sobre a qualidade da madeira desta espécie formada no Brasil se mostra necessária para o desenvolvimento tecnológico, melhoria genética e técnicas silviculturais
adequada as espécies do gênero Khaya (SILVA, 2016).
Entender estas interações entre as propriedades físicas e suas correlações se torna imprescindível para utilização mais adequada. O objetivo desse trabalho foi determinar as propriedades
físicas do mogno africano e avaliar sua variação dimensional em função do teor de umidade.
MATERIAL E MÉTODOS
A madeira utilizada para realização deste trabalho foi a Khaya ivorensis de aproximadamente
30 a 35 anos, oriundo do município de Seropédica-RJ.
Para os ensaios físicos foram confeccionados 12 corpos de prova, retirados da peça radial da
tora, nas dimensões de 2,3 x 2,0 x 6,0 cm, buscando respeitar a NBR 7190: 1997.
As dimensões foram mensuradas com auxílio do micrômetro nas direções estrutural transversal radial e tangencial. A dimensão longitudinal foi obtida com auxílio de paquímetro digital
com precisão de 0,01 mm. Os corpos de prova foram pesados em balança analítica com 0,0001g
de precisão. A partir dessas amostras determinou-se a densidade básica, densidade aparente,
densidade anidra, índice de retração radial, tangencial e volumétrica e coeficiente de anisotropia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As correlações entre os parâmetros de interesse estão em representações gráficas tem o intuito
de promover melhor visualização. O valor médio da densidade aparente encontrada no trabalho
foi e 0,58 g. cm-3 com teor de umidade de equilíbrio em torno de 12 %, sendo considerada uma
madeira de média densidade (USDA, 1973). Em trabalhos semelhantes como o de Carvalho et
al. (2015), com indivíduos da mesma espécie aos 10 anos de idade, apresentou valor de 0,627
g. cm-3 em um teor de umidade semelhante. Nesse mesmo trabalho o autor encontra a densidade básica média de 0,471 g. cm-3, enquanto no trabalho de França (2014) foi encontrado o
valor de 0,49 g.cm-³ em indivíduos com 19 anos. Já Mariano (2017) encontrou o valor de 0,53
g.cm-³ em madeiras de mogno africano com 10 anos. O presente trabalho apresentou valor
médio de 0,48 g.cm- 3, próximo aos dois primeiros trabalhos citados. Em relação à densidade
anidra, chegou-se e um valor médio de 0,54 g.cm-3.
Quanto à retratibilidade, França (2014) encontra valores médios de retração tangencial, radial
e coeficiente de anisotropia de 5,5; 3,7; e 1,5 respectivamente em madeira de Khaya ivorensis.
Enquanto Carvalho (2015) encontra uma retração volumétrica média de 16,85%. Neste trabalho
encontramos valores médios na retração volumétrica de 6,56 na direção tangencial, 4,28 na
radial, 1,52 de anisotropia e 10,98% de retração volumétrica média. Dessa maneira podemos
definir a madeira como sendo excelente segundo a classificação de Nock, 1975.
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Figura 1. Retrações volumétricas em função do Teor de Umidade da madeira, em %. Em que: A: retração tangencial; B:retração longitudinal; C: retração radial e D retração volumétrica.

Os gráficos explicitam as diferenças entre as retrações tangencial (βT), radial (βR) e longitudinal (βL). Em valores absolutos a retração volumétrica total (βV) é a maior seguida pela Retração
tangencial, Retração radial e por último, como esperado, a retração longitudinal.
CONCLUSÃO
A madeira de mogno africano é estável dimensionalmente e possui densidade média sendo,
portanto indicadas para usos nobres como móveis finos, esquadrias, barcos e instrumentos
musicais.
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RESUMO
As florestas plantadas com o gênero Pinus somam hoje cerca de 1,6 milhão de hectares, representando
20,4% do total de área de florestas plantadas no Brasil. Atualmente, o gênero expressa uma produtividade
média de 30,5 m³ ha-1 ano-1, havendo, inclusive, sítios em que a produtividade ultrapassa os 40 m³
ha-1 ano-1. O presente estudo tem origem nas pesquisas do Programa Cooperativo sobre Produtividade
Potencial do Pinus no Brasil (PPPIB) – IPEF e objetiva avaliar os efeitos do desbaste e da fertilização
na produtividade do Pinus taeda aos 11 anos. Os desbastes ocorreram aos 8 anos, retirando-se 50% das
menores árvores das parcelas e aproximadamente 36% de seu volume. A produtividade do material
genético utilizado em Itatinga-SP foi baixa, aproximadamente 21 m³ ha-1 ano-1. A fertilização não resultou
em aumento significativo da produtividade tanto nos tratamentos desbastados quanto nos sem desbaste,
sendo o volume acumulado médio de 163 m³ ha-1 e 235 m³ ha-1, respectivamente.
Palavras-chave: desbaste, produtividade, fertilização, Pinus taeda.

INTRODUÇÃO
As plantações florestais apresentam grande importância socioeconômica para milhões de
pessoas no Brasil e no mundo (DELIBERALI, 2015). Setor este que movimenta 6,2 % do PIB
industrial do Brasil, gerando diversos produtos para consumo além de oportunidades de emprego e renda (IBÁ, 2017).
Os plantios florestais com o gênero Pinus abrangem hoje, no Brasil, cerca de 1,6 milhão de
hectares que equivalem a 20,4 % das florestas plantadas em todo país. Segundo a Indústria
Brasileira de Árvores (IBÁ, 2017), em 2016, o gênero atingiu produtividade média de 30,5 m³
ha-1 ano-1. Contudo, existe uma grande amplitude na variação de produtividade devido aos
materiais genéticos disponíveis, tipo de solo, clima das áreas de plantio, formas de manejo e
silvicultura aplicadas (IPEF, 2018).
A disponibilidade de recursos (água, luz e nutrientes) é um fator essencial para a produção
de madeira em uma floresta. Contudo, a ausência da fertilização nos plantios de Pinus taeda é
comum nas áreas comerciais no Sul do Brasil, devido a espécie de forma geral não apresentar
sintomas de deficiência nutricional (DELIBERALI, 2015; MUNHOZ, 2015). Porém diversas
regiões com florestas de Pinus estão apresentando problemas nutricionais aparentes, devido a
não reposição nutricional após sucessivas rotações (MUNHOZ, 2015).
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Outro fator importante de manejo que influencia no crescimento é o desbaste, que é utilizado
por diversas empresas florestais para a obtenção de multiprodutos. Tal prática visa diversificar
a produção e expandir ainda mais seu mercado de produtos, principalmente gerando madeira
para laminação e serraria (DAVID et al., 2017).
A aplicação de desbastes no povoamento florestal é bastante comum, pois a retirada de algumas árvores estimula o crescimento radial das remanescentes através da diminuição da competição entre os indivíduos e do aumento da disponibilidade de recursos, visando à produção
futura de toras de grande diâmetro. Além disso, a colheita proveniente do desbaste antecipa
a receita, uma vez que ela seria obtida apenas no corte raso (DAVID et al., 2017). Portanto,
a intensidade e o tipo do desbaste são determinados de acordo com a finalidade e o tipo da
floresta (CAMPOS; LEITE, 2009).
Diante do exposto, o estudo, que faz parte da rede experimental Produtividade Potencial
do Pinus no Brasil (PPPIB) coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF),
tem como objetivo em avaliar o efeito do desbaste e da fertilização na produtividade de Pinus
taeda no município de Itatinga - SP.
MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo está situada na Estação Experimental de Ciências Florestais (EECF), pertencente à Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). A fazenda se localiza
no município de Itatinga, estado de São Paulo. Segundo a classificação de Köppen, o clima da
região é caracterizado como Cfa (ALVARES et al., 2013), subtropical úmido sem estação seca
definida e verão quente. A precipitação média anual é de 1.319 mm e a temperatura média
anual é de 19,4 °C. O solo da área é classificado como Latossolo Vermelho Distrófico típico
de textura média arenosa.
O experimento foi instalado em fevereiro de 2007 com mudas seminais de Pinus taeda. O
terreno foi preparado através de subsolagem e o espaçamento de plantio adotado foi de 3 metros entre linhas e 2 metros entre plantas na linha.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos inteiramente casualizados contendo
dois níveis de manejo (desbastado e sem desbaste) e dois níveis de nutrição (fertilizado e sem
fertilização), com quatro repetições. Cada parcela possui 192 plantas (1152 m²), mantendo a
bordadura dupla entre as parcelas e uma área útil de 96 plantas (576 m²).
Os tratamentos utilizados neste trabalho foram: sem desbaste não fertilizado (controle – C);
sem desbaste e fertilizado (F); desbastado não fertilizado (D); desbastado e fertilizado (DF).
O regime nutricional foi implantado a fim de evitar qualquer limitação ao crescimento. As
parcelas fertilizadas receberam adubação aos 18 meses (36 kg ha-1 de nitrogênio, 52 kg ha-1 de
fósforo, 40 kg ha-1 de potássio, 580 kg ha-1 de cálcio, 180 kg ha-1 de magnésio, 53 kg ha-1 de
enxofre, 1,44 kg ha-1 de boro, 7,2 kg ha-1 de zinco e 0,64 kg ha-1 de cobre), na forma de ureia,
super fostato simples, cloreto de potássio, calcário e Micro FTE Br12; e aos 90 meses (136 kg
ha-1 de nitrogênio, 31 kg ha-1 de fósforo e 157 kg ha-1 de potássio), na forma de NPK 17: 6: 24,
enquanto que no tratamento controle não houve nenhuma adição de fertilizantes.
Foi realizado inventário a cada seis meses a partir de 2012, sempre nos meses de abril e
outubro, onde se mensuraram 96 árvores por parcela. Foi medido o diâmetro, na altura do
peito (DAP, 1,3 m acima do nível do solo), de todas as árvores e a altura total das três primeiras
linhas e das oito árvores dominantes, com maior DAP, de cada parcela. O último inventário
foi realizado em abril de 2018.
Para determinar os volumes de cada indivíduo e, posteriormente, o volume de cada parcela,
foi utilizada a seguinte equação:
V= 0,0002508 x DAP2,022 x H0,1381
(1)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O incremento médio anual (IMA) do tratamento controle foi de 21,1 m³ ha-1 ano-1, ou seja,
o material genético utilizado nas condições edafoclimáticas deste sítio resultou em baixa produtividade. A diferença de produtividade entre o sítio de Itatinga e a média nacional pode ser
explicada em função das condições climáticas do sítio, que possui temperaturas mais elevadas
e pouca precipitação durante o inverno, diferente do que ocorre no sul do Brasil, onde se encontram as maiores taxas de crescimento.
O tratamento que recebeu desbaste removeu aproximadamente 36% do volume da parcela,
estocando, aos 11 anos, um volume de 163,5 m³ ha-1 de madeira. O DAP médio destas parcelas
teve aumento de 19% comparado às parcelas sem desbaste (Tabela 1). Isso é esperado, uma
vez que foram retiradas as menores árvores da parcela, aumentando assim sua uniformidade.
Logo, menores espaçamentos resultam em menor crescimento diamétrico das árvores, embora
o volume total seja compensado pelo número de indivíduos, sendo tal fato também observado
por David (2017) em povoamentos de Pinus taeda.
Tabela 1. Descrição das médias das variáveis dendrométricas dos tratamentos, calculadas a partir
do inventário do ano de 2018, com idade média de 11 anos de idade
Variável / tratamento
Sobrevivência (%)
DAP (cm)
H (m)
AB (m² ha-1)
V (m³ ha-1)
IMA (m³ ha-1 ano-1)

DF
98,7 a
23,4 a
15,9 a
33,7 b
169,3 b
15,2 b

D
98,7 a
22,8 a
15,8 a
32,5 b
163,5 b
14,6 b

F
90,1 b
19,8 b
15,1 a
48,2 a
240,4 a
21,5 a

C
94,5 ab
19,1 b
14,5 ab
47,4 a
235,3 a
21,1 a

Nota: Valores seguidos de mesma letra são estatisticamente iguais, ao nível de 5% de significância, pelo teste
de Tukey. Diâmetro a altura do peito (DAP); Altura total (H); Área basal (AB); Volume (V) e Incremento médio
anual (IMA) para cada tratamento (C-controle; F-fertilizado; D-desbastado; DF-desbastado e fertilizado).

Os tratamentos que receberam fertilização não resultaram em aumento significativo na
produtividade do Pinus taeda, independente da realização do desbaste (Tabela 1). Deliberali
(2015), avaliando a produtividade de Pinus taeda aos 8 anos de idade no mesmo local, encontrou
diferenças no IMA médio dos tratamentos controle do fertilizado e irrigado, com valores de 23
e 27 m³ ha-1 ano-1 respectivamente, mostrando que a combinação do aumento da disponibilidade hídrica e nutricional teve resposta positiva na produtividade. Munhoz (2015) avaliando a
produtividade da mesma espécie aos 13 anos de idade em oito sítios no sul do Brasil, observou
efeito significativo da fertilização em 1 sítio para os tratamentos sem desbaste e em 4 sítios
para os tratamentos desbastados, sendo que essas respostas ao aumento da disponibilidade
de recursos ocorreram em áreas menos férteis. Logo, pode-se observar que muitas florestas de
Pinus estão aquém do seu potencial produtivo, sendo que estudos de fertilização e manejo se
mostram ferramentas muito úteis para indicar em quais sítios há possibilidade de aumento
do crescimento da floresta.
A Figura 1 mostra a evolução do estoque de volume dos tratamentos, evidenciando que
a o aumento da disponibilidade de nutrientes não teve efeito no crescimento da espécie até
o momento.
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Figura 1. Volume (m³ ha-1) aos 11 anos de idade para Pinus taeda em Itatinga-SP. Tratamentos: F–
fertilizado; C-controle; DF-desbastado e fertilizado e D-desbastado.

CONCLUSÃO
A produtividade do Pinus taeda, aos 11 anos, em Itatinga-SP, foi baixa comparada com o potencial
produtivo da espécie. Além disso, a fertilização não resultou em aumento significativo no estoque
de volume nos tratamentos com e sem desbaste, até o momento. Estudos do efeito da fertilização e manejo são ferramentas úteis para indicar em quais situações há necessidade de aumentar
a disponibilidade de nutrientes, considerando a sustentabilidade do sítio para futuras rotações.
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RESUMO
Os micronutrientes podem atuar sobre a suscetibilidade das culturas às doenças, uma vez que possuem
funções estruturais, anatômicas e podem afetar as propriedades bioquímicas nas plantas. O objetivo deste
estudo foi avaliar a influência da omissão de B, Cu e Zn sobre a suscetibilidade de Eucalyptus grandis ao
Botryosphaeria ribis (Dothyorella sp). O delineamento experimental foi casualizado, com quatro repetições
e quatro tratamentos, sendo: omissão de boro (-B), cobre (-Cu), zinco (-Zn) e fertilização completa
(FC), contendo todos os micronutrientes mencionados. Em seguida, todas as mudas foram expostas ao
patógeno da seca do ponteiro. Após 120 dias, observou-se que a omissão dos três micronutrientes não
interferiu significativamente no crescimento das plantas; mas, a omissão de Cu e Zn elevou a severidade
do patógeno.
Palavras chaves: micronutrientes, fitopatologia, Eucalyptus grandis

INTRODUÇÃO
A produtividade do eucalipto (36 m³ ha-1ano-1) no Brasil é considerada uma das maiores do
mundo (IBÁ, 2016). O ataque de agentes patógenos pode vir a afetar o desenvolvimento e a qualidade das plantações florestais (SALLA et al, 2016), sendo um fator limitante da produtividade.
Diversas estratégias podem ser utilizadas para amenizar os distúrbios ocasionados por doenças em plantações florestais (FURTINI NETO, 2014), dentre os quais se destaca: a seleção
genética de materiais resistentes e a melhoria do estado nutricional das árvores (SILVEIRA; HIGASHI, 2003). Os programas brasileiros de fertilização florestal se atentam, principalmente, ao
suprimento de macronutrientes e boro (B) para as plantas, sendo o fornecimento dos demais
micronutrientes, muitas vezes, negligenciado.
A ocorrência de deficiência de boro, manifestada pela seca-do-ponteiro, tem se intensificado
com a introdução de espécies mais produtivas e o avanço das áreas de cultivo para regiões de
baixa disponibilidade hídrica e solos distróficos. De maneira semelhante, alguns silvicultores
têm relatado algumas desordens fisiológicas envolvendo a carência de cobre (Cu) e zinco (Zn)
em regiões do Cerrado, o que aumentou o interesse sobre o uso desses micronutrientes na
nutrição das plantas (SEQUEIRA et al., 2011).
O presente estudo verificou o efeito da omissão de B, Cu e Zn sobre o crescimento e suscetibilidade à seca de ponteiro (Botryosphaeria ribis/Dothyorella sp.) em plantas de Eucalyptus
grandis, bem como sobre a capacidade de recuperação das plantas caso sejam injuriadas pelos
agentes patogênicos.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi conduzido durante 120 dias em casa de vegetação do Centro de Energia
Nuclear na Agricultura (CENA), em Piracicaba, SP. Foram utilizadas mudas seminais de uma
monoprogênie de Eucalyptus grandis Hill ExMaiden (procedência de Coff’sHarbour) após completarem um ano de idade. Neste primeiro ano, as mudas foram cultivadas em vaso contendo
solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (EMBRAPA, 2013). O delineamento experimental utilizado foi interamente casualizado, com quatro repetições e quatro
tratamentos, totalizando 16 unidades experimentais. Os tratamentos foram constituídos por
omissões de micronutrientes (-B, -Cu e -Zn) e fertilização completa (FC), onde nenhum dos
nutrientes foram omitidos. Todas as plantas foram inoculadas como fungo Botryosphaeria ribis.
As plantas foram cultivadas em vasos de 8L contendo solução nutritiva. Os 30 primeiros
dias após transplante das mudas do viveiro para a casa de vegetação foram destinados à fase de
aclimatação das mudas à solução nutritiva e, nos 90 dias restantes, à aplicação dos tratamentos. O manejo da solução nutritiva foi realizado diariamente, por meio da reposição da água
nos vasos e medição de pH utilizando-se de um pHmetro portátil (faixa adequada: 5,5-6,5).
As trocas de solução ocorreram a cada 21 dias. Após 90 dias, o patógeno foi inoculado através
de um ferimento no caule das plantas, com a face contendo o micélio voltado para o lenho.
Foi avaliada a severidade e evolução da ferida conforme metodologia proposta por Silveira et
al. (1998), durante 20 dias após a constatação do sintoma característico do cancro. Para isso, foi
mensurado as dimensões longitudinal e transversal da lesão, com o auxílio de um paquímetro
digital (precisão de 0,01 mm).
A avaliação do crescimento das mudas foi realizada mensurando a altura das plantas com uma
régua milimetrada e o diâmetro do colo com um paquímetro digital de 0,01 mm de precisão.
Os resultados foram avaliados quanto às pressuposições básicas estatísticas e heterogeneidade
da variância. Nos casos onde houve violação das pressuposições, os dados foram transformados
com base na potência ótima de Box-Cox. Em seguida, os resultados foram submetidos a análise
de variância (ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P>0,05). Todos esses
procedimentos foram realizados com a utilização do software SAS e os gráficos gerados com
auxílio do programa Sigmaplot.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As omissões de boro (-B), cobre (-Cu) e zinco (-Zn) não interferiram no crescimento das
plantas (Figura 1A). Como as mudas utilizadas no experimento foram cultivadas anteriormente
em solo, antes de serem transplantadas para as soluções nutritivas, é possível que o suprimento
de micronutrientes provido pelo solo tenha sido suficiente para sustentar o crescimento das
plantas até o final das avaliações. Resultados semelhantes foram encontrados por Corcioli et
al. (2016) ao estudarem os efeitos da deficiência de macronutrientes e micronutrientes em
plantas maduras de mogno africano (Khaya ivorensis). Esses autores encontraram que apenas a
omissão de nitrogênio reduziu significativamente os parâmetros de crescimento. Por outro lado,
Sgarbi et al. (1999) observaram que a omissão de B reduziu significativamente o crescimento
de mudas de E. urophylla quando comparadas aos tratamentos com fertilização completa e a
omissão de Zn.
Em todos os tratamentos, os sintomas da infecção por Botryosphaeria ribis surgiram após 10
dias da inoculação. Esses sintomas são caracterizados pelo desenvolvimento de um “cancro
típico”, seguido de um calo cicatricial (SILVEIRA et al, 1998). O comprimento das lesões não
foi afetado pelas omissões, entretanto a largura apresentou diferenças (Figura 2). A omissão
de Cu ocasionou a expansão da largura do calo cicatricial, aumentando as consequências dos
danos ocasionado pelo cancro de B. Ribis, isso provavelmente esteja relacionado a função do
cobre na produção de lignina da planta (ELMER; DATNOFF, 2014).
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Ao analisar os efeitos da deficiência de B na severidade do Botriosphaeria ribis, SILVEIRA et al
(1998), observaram que a deficiência de boro aumentou a agressividade de B.ribis, sendo mais
intensa na região basal do caule da planta. As plantas sob omissão de B apresentaram menor
crescimento em diâmetro basal, e isto pode ter sido determinante para a reduzida expansão
do calo cicatricial, inclusive quando comparada à fertilização completa.
A omissão de B dificultou a formação do calo cicatricial quando comparado aos outros tratamentos, isso porque a ausência desse micronutriente compromete a atividade meristemática,
podendo causar a morte do câmbio, tecido responsável pela formação dos calos cicatriciais
(SILVEIRA et al., 1998). Não foram encontrados registros até agora de estudos que avaliassem
a severidade do cancro causado pelo B. ribis sob a omissão de Cu e Zn.

Figura 1. Crescimento em altura (A) e diâmetro do colo (B) das mudas de Eucalyptus grandis inoculadas com Botryosphaeria ribis/Dothyorella sp. e submetidas a fertilização completa (FC), omissão
de boro (-B), cobre (-Cu) e zinco (-Zn). Não houve diferença significativa entre os tratamentos à 5%.

Figura 2. Comprimento (A) e largura (B) média das lesões causadas pelo B. ribis em E. grandis de
acordo com os tratamentos FC (solução completa), -B (omissão de boro),-Cu (omissão de cobre) e
-Zn (omissão de zinco). As barras seguidas pelas mesmas letras minúscula não apresentam diferença
estatística à 5 % de significância.
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CONCLUSÕES
A omissão de B, Cu e Zn não influenciou o crescimento em altura e em diâmetro do colo
em mudas de Eucalyptus grandis. No entanto, a omissão de Cu elevou a severidade do ataque
ocasionado pelo Botryosphaeria ribis e a omissão de B dificultou a formação do calo cicatricial,
deixando a lesão exposta ao ambiente por maior tempo.
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RESUMO
O presente estudo originou-se do programa cooperativo sobre Tolerância de Eucalyptus Clonais aos
Estresses Hídrico, Térmico e Biótico (TECHS) do IPEF. Neste estudo, a produtividade foi avaliada
através de inventário florestal de seis espécies de eucalipto em condição edafoclimática ideais para
altas produtividades, na cidade de Buri SP. O inventário florestal ocorreu aos 6,4 anos, avaliou-se a
produtividade alcançada, o Índice de Área Foliar e a uniformidade de cada clone. O clone B2 (E. urophylla
x E. grandis) específico de clima tropical foi o que apresentou maior potencial perante as condições
edafoclimática do local de estudo, apresentando um Incremento Médio Anual (IMA) de 98,6 m³ ha-1
ano-1, IAF de 2,28 m² m² e PV50 de 39,5%. O IMA para todos os matériais genéticos estudados superou
a média nacional, variando de 67,2 até 98,6 m³ ha-1 ano-1.
Palavras-chave: Silvicultura, Inventário, Ecofisiologia, Eucalyptus

INTRODUÇÃO
O gênero Eucalyptus está presente na maioria das empresas florestais (CUNHA et al., 2005), este
fato deve-se ao seu uso múltiplo e aptidão edafoclimática com o Brasil. (FLORES et al., 2016).
Atualmente o Brasil é referencia mundial na indústria de árvores plantadas e está entre os
principais países produtores de celulose, papel e painéis de madeira. Possui 7,84 milhões de
hectares de florestas plantadas, sendo responsável por 91% de toda a madeira produzida para
fins industriais e 6,2% do PIB Industrial no País (IBÁ, 2017). Segundo a Indústria Brasileira de
Árvores (IBÁ, 2017), em 2016 a produtividade florestal média de eucalipto atingiu 35,7 m³/
ha ao ano.
Com isto, o objetivo do presente estudo é avaliar a produtividade de seis clones de Eucalyptus
localizados no sul do estado de São Paulo, através do inventário florestal estimando o volume
em m³ ha-¹ de madeira, da uniformidade da floresta, do Índice de Área Foliar (IAF) e clima.
MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo faz parte de uma rede experimental do Programa sobre Tolerância de Eucalyptus Clonais aos Estresses Hídrico, Térmico e Biótico (TECHS) do Instituto de Pesquisas e
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Estudos Florestais (IPEF) com um total de 36 ensaios distribuídos em todo o território brasileiro
e uruguaio, o estudo está descrito em (BINKLEY et al, 2017). Neste estudo, será apresentado os
dados de seis materiais genéticos desenvolvido no município de Buri-SP (Tabela 1).
O plantio foi realizado no dia 31/12/2011, com espaçamento 3 m x 3 m e área experimental
por parcela de 720 m². Anteriormente ao experimento à área era utilizada para plantios comercias
de espécies florestais, chegando a atingir 42 m³ ha-1 ano-1 em produtividade (MATTOS, 2015).
Tabela 1. Descrição dos materiais genéticos clonais em relação a classificação climática, a espécie
e o código de cada clone.
Tipo
Plástico
Tropical
Subtropical

Espécie (mãe x pai)
E. urophylla x sp
E. grandis x E. camaldulensis
E. saligna
E. urophylla x sp
E. urophylla x E. grandis
E. dunnii

Código
A1
C3
K2
Q8
B2
I9

O clima da região é classificado como Cfa, segundo a classificação climática de Köppen, com
temperatura média anual de 20,5 °C, precipitação média anual de 1180 mm, solo Latossolo
Vermelho distrófico típico, horizonte A de estrutura moderada, textura argilosa, profundo e de
boas características físico-químicas (BINKLEY et al., 2017).
Aos 6,4 anos foi realizado um inventário florestal. Para o ajuste de equação de volume foi
adotado o modelo proposto por Schumacher e Hall (1933), sendo: V = β0 * DAP β1 * Ht β2 * ԑ,
em que: V = volume, m³; DAP = diâmetro a 1,3 m de altura, cm; Ht = altura total da árvore, m;
βi = parâmetros; e ԑ = erro aleatório. Para obter a estimativa dos parâmetros pelo Método dos
Mínimos Quadrados Ordinários, utilizou-se à aproximação linear por transformação logarítmica: LnV = β0 + β1 * LnDAP + β2 * LnHt + ԑ (MATTOS, 2015). A partir dos resultados obtidos
foi possível estimar o Incremento Médio Anual para cada clone.
O índice de área foliar foi avaliado utilizando-se o método de avaliação visual de IAF variando
de 1 a 5, calibrado com medições reais de campo com equipamentos específicos (HAKAMADA
et al., 2015).
A uniformidade foi calculada de acordo com o índice PV50 (, sendo PV50=Porcentagem
acumulada do volume individual das 50% menores árvores plantadas; V: volume individual
da parcela i na idade j; n = número de árvores plantadas ordenadas da menor para a maior
(HAKAMADA et al., 2015).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No presente estudo observou-se que houve diferença significativa entre os materiais genéticos
pelo teste Tukey (P<0,05), quando comparado o volume (m³ ha-1).
No período da mensuração os clones encontravam-se com 6,4 anos de idade, de forma geral
apresentando sobrevivência acima de 90%, variando de 86,3 até 100% (Tabela 2).
A região de clima subtropical úmido com verões quentes e sem grandes períodos de deficiência hídrica, favoreceu o crescimento do clone B2, sendo ele o mais eficiente no uso de recursos
disponíveis pelo local, apresentando o maior volume em madeira (633 m³ ha-¹), sendo sua
produtividade sem diferença estatística ao clone A1. O aumento da fitomassa depende do potencial genético de cada material para fixar e alocar carbono através do processo fotossintético
(NOVA et al., 2003). Com um IAF de 2,3, o clone B2 se torna capaz de fixar mais carbono
elevando sua produção em madeira e em resposta ao uso eficiente dos recursos disponíveis o
clone apresenta uma excelente taxa de homogeneidade do plantio de 39,5%.
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Tabela 2. Resumo do inventário realizado em maio de 2018. Destacando-se a sobrevivência dos clones em %, a área basal (AB) em m² ha, o volume em m³ ha-¹, o incremento médio anual (IMA) em m³
ha-¹ ano-¹, o índice de área foliar (IAF) em m² m² e o grau de homogeneidade do plantio (Pv50) em %.
Código
A1
C3
K2
Q8
B2
I9

Sobrevivência
98,75
98,75
96,25
100
93,75
86,25

AB
31,98
34,86
31,01
31,63
39,29
26,88

Volume
537,42 ab
519,09 bc
476,78 bcd
438,65 cd
632,97 a
431,29 d

IMA
83,75
80,90
74,30
68,36
98,64
67,21

IAF
1,50
1,00
1,06
2,61
2,28
1,75

Pv50
38,76
39,18
35,22
38,47
39,48
25,20

Nota: Valores seguidos de letras iguais não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey (p = 0,05).

Já o clone I9 apresentou um IMA de 67,2 m³ ha-¹ ano-¹, o menor IMA do estudo, porém
sua produtividade se mantém maior que a média nacional (35,7 m³/ha ao ano), com 25,2%
de PV50 um dos fatores que podem ter influenciado na sua produtividade, além de não ser a
espécies mais adequadas para a região.
Os clones I9, K2 e Q8 não se diferem estatisticamente em volume de madeira, mas em especial, o clone Q8 apresentou 100% de sobrevivência em campo, um IAF de 2,6 m² m², um PV50
de 38,5%, condição edafoclimática compatível à espécie e, porém, sua eficiência na utilização
dos recursos para conversão em madeira foi inferior aos clones B2, A1 e C3.
Já clone C3 apresentou pouca área foliar do dossel por área de solo (1 m² m²), caracterizando a espécie como eficiente no uso de recursos disponíveis, mesmo com o menor IAF o clone
apresentou produção de biomassa elevada com um IMA de 80,9 m³ ha-¹ ano-¹.
De forma geral todos os clones plásticos foram os que apresentaram as maiores taxas de
sobrevivência, uma boa homogeneidade entre as árvores e uma produtividade razoável comparada aos demais, variando de 68,36 até 83,75m³ ha-1 ano-1.
CONCLUSÃO
Todos os clones analisados apresentaram uma produtividade acima da média nacional em
resposta às condições edáficas e climáticas do sítio de estudo, sendo eles de 50 a 90% mais
produtivos que média do Brasil. Caracterizando a cidade de Buri no estado de São Paulo como
potencial produtivo no Brasil em cultivo de Eucalyptus. Sendo o clone E. urophylla x E. grandis
(Urograndis) destaque em produtividade no sítio.
O zoneamento de espécies e clones no Brasil é muito importante em sítios de alto potencial edafoclimático, pois a produtividade, mesmo de clones elite como esses do TECHS, pode
variar 45%.
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RESUMO
De origem australiana, o percevejo-bronzeado, Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae)
é uma ameaça aos plantios de Eucalyptus spp. no mundo. Detectado em 2008, se dispersou nos estados
brasileiros gerando perdas econômicas nas empresas florestais e pequenos produtores. O parasitoide
de ovos Cleruchoides noackae (Hymenoptera: Mymaridae), principal agente de controle biológico de T.
peregrinus, vem sendo multiplicado em laboratório e liberado em áreas infestadas após a introdução em
2012. O controle de qualidade na produção deste inimigo natural é imprescindível para que o parasitoide
liberado seja eficiente no controle desta praga. O objetivo foi avaliar a qualidade de diferentes populações do parasitoide C. noackae criados em laboratório pelo teste de voo (utilizando-se arenas de PVC
com tampa e anel interior revestidos de cola, e liberado cem ovos parasitados por arena) e avaliação do
parasitismo (oferecidos dez ovos de T. peregrinus por fêmea durante a longevidade da mesma. A capacidade de voo das populações com mais gerações em laboratório foi menor, provavelmente em função
da contínua multiplicação do parasitoide em laboratório. Os parâmetros biológicos não apresentaram
diferenças significativas. Portanto é recomendado liberar no campo populações de C. noackae com menos
gerações, e continuo acompanhamento da qualidade das populações deste parasitoide em laboratório.
Palavras-chave: controle de qualidade, controle biológico, Eucalyptus spp., parasitoide de ovos, percevejobronzeado

INTRODUÇÃO
O setor florestal brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo. As plantações de Eucalyptus ocupam 5,7 milhões de hectares no Brasil (IBÁ, 2017). Extensas áreas plantadas, cultivadas
por longos períodos e geralmente com mesmo material genético propiciam o desenvolvimento de espécies-praga (GARNAS et al., 2012). Devido ao comércio e transporte entre os países,
aumentam-se as chances de introduções de pragas exóticas no país (MEYERSON; MOONEY,
2007), como ocorreu com o percevejo-bronzeado Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé (Hemiptera: Thaumastocoridae) em 2008. Este percevejo é originário da Austrália, e causa
desfolha nos plantios de Eucalyptus spp. (WILCKEN et al., 2010).
O controle biológico clássico tem sido a melhor opção de manejo de T. peregrinus, principalmente após a introdução do parasitoide de ovos Cleruchoides noackae Lin & Huber (Hymenoptera: Mymaridae) em 2012, devido às restrições das certificadoras, elevado custo de produtos
químicos e danos ao ambiente (NADEL; NOACK, 2012; SOUZA et al., 2016; WILCKEN et al.,
2015). O parasitismo é próximo de 50% e foi confirmado o estabelecimento de C. noackae a
campo (BARBOSA et al., 2017). No entanto, o controle da qualidade da criação do parasitoide
em laboratório deve ser realizado para certificarmos que o agente liberado seja eficiente no
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controle da praga a campo. Dentre os parâmetros utilizados na determinação da qualidade
dos insetos produzidos, estão a habilidade de voo, parasitismo, emergência, razão sexual, desenvolvimento e longevidade (VAN LENTEREN, 2003).
Dessa forma, o objetivo foi avaliar a qualidade de diferentes populações do parasitoide C.
noackae, criados em ovos de T. peregrinus em laboratório pelo teste de voo, avaliação do parasitismo e longevidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizadas cinco populações provenientes da criação estoque do Laboratório de Controle Biológico de Pragas Florestais (LCBPF), UNESP - Campus de Botucatu-SP, com insetos
coletados na Austrália (F122), em Três Marias, MG (F13), Curvelo, MG (F39), Arroio dos Cachorros,
RS (F67) e Itamarandiba, MG (F18).
Teste de voo: Cem ovos de T. peregrinus parasitados por C. noackae foram individualizados
em tubos de vidro de fundo chato, acondicionados em uma arena de cilindro de PVC (20 cm
x 15 cm) com o interior recoberto por cartolina preta com uma faixa de 0,5 cm de cola entomológica a 3,5 cm da extremidade inferior (para determinar parasitoides caminhadores) e com
tampa de placa de Petri pincelada com a mesma cola (para determinar parasitoides voadores).
As arenas foram mantidas em B.O.D a 25± 2ºC, UR de 60 ± 10% e fase clara de 24 h. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (cinco populações),
cinco repetições, e unidade experimental consistindo de uma arena para cem ovos parasitados.
Capacidade de parasitismo e longevidade: Dez ovos de T. peregrinus (0-24 horas de idade)
foram oferecidos por fêmea de C. noackae recém-emergida (acasalada e alimentada com mel
50%) a cada 4 horas (fase clara) e durante 12 horas (fase escura) em frasco de poliestireno e
foram mantidos à 25 ± 2ºC, 60%± 10 de U.R. e fotofase de 12 h até a morte das fêmeas. Foram
avaliados o número de ovos parasitados, parasitoide emergido, razão sexual (rs=nº de fêmeas/ (nº de fêmeas + nº de machos), período de desenvolvimento (ovo-adulto) e longevidade
das fêmeas. A longevidade foi também avaliada para machos e fêmeas sem experiência de
parasitismo, individualizando os parasitoides em frascos de poliestireno e alimentados com
mel 50%. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos
(cinco populações), com 15 repetições, e unidade experimental consistindo de um frasco de
poliestireno contendo uma fêmea com experiência de parasitismo, ou fêmea sem experiência
ou um macho.
Efetuou-se análise de variância e a comparação de médias foi feita pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade para os parâmetros avaliados exceto a longevidade realizada pelo teste de
Long-Rank ajustado por Sidak.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Populações de C. noackae com menos gerações em laboratório, Três Marias e Itamarandiba
apresentaram maior porcentagem de parasitoides voadores, acima de 60%, enquanto que a
menor foi obtida nas populações com mais gerações, Austrália e Arroio dos Cachorros, com
menos de 30% (Tabela 1).
O número médio de ovos parasitados variou de 9,33 (Itamarandiba) a 11,93 (Austrália),
com capacidade de parasitismo de até 22 ovos por fêmea (população de Arroio dos Cachorros)
(F=0,826; p=0,513) (Tabela 2). Todas populações tiveram emergência acima de 95% (F=0,583;
p=0,676) (Tabela 2). A razão sexual variou de 0,58 (Três Marias) a 0,76 (Itamarandiba) (F=2.009;
p=0.103) e o desenvolvimento a 25 ± 2ºC foi em média 14 dias em todas populações (Tabela 2).
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Tabela 1. Teste de voo de cinco populações de Cleruchoides noackae (Hymenoptera: Mymaridae)
criados em ovos de Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae), utilizando como
critério de avaliação a porcentagem (média ± erro-padrão) de indivíduos capturados na tampa
(voadores), anel (caminhadores) e vidro (não voadoras/caminhadoras) (25 ± 2ºC, 60 ± 10% UR e
fotofase de 24h).
População
Austrália (F122)
Três Marias (F13)
Curvelo (F39)
Arroio dos Cachorros (F67)
Itamarandiba (F18)

Voadores (%)
30.81 ± 7.66 AB b
68.78 ± 4.43 A a
47.48 ± 6.28 A ab
28.22 ± 7.90 A b
63.07 ± 9.21 A a

Caminhadores (%)
49.45 ± 4.10 A a
20.44 ± 3.00 B b
42.15 ± 6.58 A a
46.06 ± 7.63 A a
23.73 ± 1.61 B b

Vidro (%)
16.66 ± 4.64 B a
11.66 ± 1.62 B a
14.44 ± 4.15 B a
24.44 ± 6.35 A a
15.00 ± 7.43 B a

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem significativamente
entre si, pelo teste de Tukey (p≤0,05).

Tabela 2. Ovos parasitados, parasitoides emergidos (Emergência), razão sexual e desenvolvimento
(ovo-adulto (dias)) (média ± erro-padrão) de diferentes populações de Cleruchoides noackae (Hymenoptera: Mymaridae) desenvolvidos em ovos de Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae) criados em laboratório (25 ± 2ºC; 60 ± 10% UR e fotofase de 12 h).
População
Ovos parasitados
Austrália (F122)
11,93 ± 1,04 a
Três Marias (F13)
10,67 ± 1,54 a
Curvelo (F39)
9,60 ± 1,34 a
Arroio dos Cachorros (F67)
11,86 ± 1,43 a
Itamarandiba (F18)
9.33 ± 1,31 a

Emergência
11,46 ± 1,04 a
10,20 ± 1,49 a
9,46 ± 1,33 a
11,26 ± 1,35 a
9,26 ± 1,32 a

Razão sexual Desenvolvimento
0,68 ± 0,03 a
14,39 ± 0,07 a
0,58 ± 0,05 a
14,93 ± 0,12 a
0,65 ± 0,05 a
14,61 ± 0,07 a
0,69 ± 0,04 a
14,38 ± 0,07 a
0,76 ± 0,02 a
14,92 ± 0,14 a

Médias seguidas de mesma letra minúscula por coluna não diferem pelo teste de Tukey (p≤ 0,05).

Fêmeas sem experiência de parasitismo, exceto de Curvelo, tiveram maior longevidade do
que as fêmeas com experiência. Entre as populações sem experiência, a população de Arroio
dos Cachorros obteve maior longevidade (80,0 horas) do que as outras populações (Tabela 3).
Tabela 3. Longevidade (média ± erro-padrão) (horas) de fêmeas (com e sem experiência de parasitismo) e machos de Cleruchoides noackae (Hymenoptera: Mymaridae) de diferentes populações
criadas em laboratório (25 ± 2ºC, 60 ± 10% UR e fotofase de 24h).
População
Austrália (F122)
Três Marias (F13)
Curvelo (F39)
Arroio dos Cachorros (F67)
Itamarandiba (F18)

Longevidade (Horas)
Fêmeas
Com experiência
Sem experiência
36,00 ± 5,58 Ba
68,80 ± 8,86 Aab
21,60 ± 2,20 Ca
54,13 ± 5,14 Ab
27,47 ± 3,97 Aa
42,93 ± 6,64 Ab
33,07 ± 3,79 Ba
80,00 ± 10,11 Aa
31,20 ± 3,40 Ba
44,00 ± 6,91 Ab

Machos
36,0 ± 5,43 Bb
36,27 ± 5,00 Bb
47,20 ± 11,71 Aab
78,93 ± 8,96 Aa
25,87 ± 3,28 Bb

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de
Long-Rank ajustado por Sidak (p<0,05).

CONCLUSÃO
As cinco populações de C. noackae apresentam qualidade e eficiência semelhante nos parâmetros avaliados. Porém, as populações da Austrália e Arroio dos Cachorros perderam eficiência na habilidade de voo com o decorrer das gerações em laboratório, e assim devem ser
evitadas para liberação. Há necessidade de acompanhar a qualidade dos indivíduos criados em
laboratório para verificar uma possível perda da eficiência deste inimigo natural no controle
das populações de T. peregrinus.

224 ■ Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARBOSA, L. R.; RODRIGUES, A.P.; SOLER, L. S.; FERNANDES, B. V.; CASTRO, B. M. C.
C.; WILCKEN, C. F.; ZANUNCIO, J. C. Establishment in the fild of Cleruchoides noackae
(Hymenoptera: Mymaridae), na exotic egg parasitoid of Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera:
Thaumastocoridae). Florida Entomology, v.100, p.372-374, 2017.
GARNAS, J. R.; HURLEY, B. P.; SLIPPERS, B.; WINGFIELD, M. J. Biological control of forest
plantation pests in an interconnected world requires greater international focus. International
Journal of Pest Management, v. 58, n. 3, p. 211-223, 2012.
IBÁ – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES. Anuário estatístico da IBÁ 2018: Ano base 2017.
Brasília: Indústria Brasileira de Árvores, 2018.
MEYERSON, L.A; MOONEY, H.A. Invasive alien species in an era of globalization. The ecological
society of America, v. 5, n. 4, p. 199-208, 2007.
NADEL, R.L.; NOACK, A.E. Current understanding of Thaumastocoris peregrinus in a quest for its
management and control. International Journal Pest Management, v. 58, n.3, p.257-266, 2012.
SOUZA, A. R.; CANDELARIA, M. C.; BARBOSA, L. R.; WILCKEN, C. F.; CAMPOS, J. M.; SERRÃO,
J. E.; ZANUNCIO, J. C. Longevity of Cleruchoides noackae (Hymenoptera: Mymaridae), an egg
parasitoid of Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae), with various honey
concentrations and at several temperatures. Florida Entomologist, v. 99, n.1, p.33-37, 2016.
VAN LENTEREN, J. C. Need for quality control of mass-produced biological control agents. In:
VAN LENTEREN, J. C. (Ed.). Quality control and production of biological control agents:
theory and testing procedure. Wallingford: CAB Publishing, 2003. p. 1-18.
WILCKEN, C. F.; BARBOSA, L. R.; SOLIMAN, E. P.; LIMA, A. C. V.; DE SÁ, L. A. N.; LAWSON, S.
Percevejo-bronzeado-do-eucalipto, Thaumastocoris peregrinus Carpinteiro & Dellapé. In: VILELA,
E.F; ZUCCHI, R. A. Pragas introduzidas no Brasil: insetos e ácaros. Piracicaba: Fealq 2015.
p.898-908.
WILCKEN, C. F.; SOLIMAN, E. P.; NOGUEIRA DE SÁ; L.A., BARBOSA, L. R.; DIAS, T. K. R.;
FERREIRA FILHO, P. J.; RODRIGUES OLIVEIRA, R. J. Bronze bug Thaumastocoris peregrinus
Carpintero and Dellapé (Hemiptera: Thaumastocoridae) on Eucalyptus in Brazil and its
distribution. Journal of Plant Protection Research, v. 50, n. 2, p. 201-205, 2010.

Anais do Simpósio IPEF 50 anos - Dias 22 e 23 de agosto de 2018 - Piracicaba (SP) ■ 225

Identificação e caracterização molecular de fungos entomopatogênicos
coletados em solo de plantios de eucalipto
Flavia Galvan Tedesco1, Nédia de Castilhos Ghisi2, Sandro Augusto Rhoden3,
Marcos Antonio Stasiak3, Amanda Roberta Sampaio1 e Michele Potrich1

1. Unesp – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. FCA – Faculdade de Ciências Agronômicas.
Departamento de Produção Vegetal. Botucatu, SP, Brasil. E-mail: flaviagtedesco@gmail.com
2. UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos. Departamento de Ciências Florestais. Dois vizinhos, PR, Brasil.
3. IFC – Instituto Federal Catarinense. São Francisco do Sul, SC, Brasil.

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo identificar e caracterizar fungos entomopatogênicos em solo de cinco
plantios de eucalipto. Para isolamento, foram coletadas amostras de solo de cinco propriedades, com
cinco amostras de solo em cada, divididas em duas subamostras de 1g. Estas subamostras foram diluídas
a 10-2 sendo 1 mL inoculado em meio BDA, posteriormente incubado em câmara climatizada. Os fungos
desenvolvidos foram triados e posteriormente identificados molecularmente por ISSR-PCR. Em seguida
confirmou-se à amplificação por eletroforese, com identificação visual das bandas e estimativa dos
pares de base. Também, foi utilizado a técnica ITS e o sequenciamento do DNA dos fungos. No solo
de plantios de eucalipto, foram encontrados 15 isolados de fungos, sendo que a análise filogenética
dividiu estes em três gêneros diferentes: Penicillium, Mortierella e Purpureocillium.
Palavras-chave: Penicillium, agroecossistema, controle microbiano

INTRODUÇÃO
O controle de insetos-praga de espécies florestais geralmente é realizado com produtos fitossanitários sintéticos. Como alternativa a esses produtos, pesquisas vêm sendo realizadas com
a utilização de fungos entomopatogênicos, os quais já foram relatados espontaneamente na
cultura do eucalipto, causando mortalidade em adultos de Thaumastocoris peregrinus Carpintero
& Dellapé, 2006 (Hemiptera: Thaumastocoridae) (LORENCETTI et al., 2017).
Os fungos entomopatogênicos possuem variabilidade genética e a capacidade de infectar o
hospedeiro em diferentes fases de desenvolvimento, além da infecção ocorrer tanto via tegumento quanto via oral (ALVES, 1998). Outra vantagem é que os fungos entomopatogênicos são
normalmente coletados em solo (GARRIDO-JURADO et al., 2015)5 Beauveria spp., 1 B. brongniartii, no entanto, há poucos registros de isolamentos a partir de solos com plantios de eucalipto.
Para se realizar a identificação de fungos entomopatogênicos coletados em diferentes hospedeiros ou locais pode-se utilizar técnicas de caracterização morfológica e de Biologia Molecular.
Neste sentido, a coleta de solo, para isolamento de fungos entomopatogênicos, é uma prática
de fundamental importância para avaliar a biodiversidade de fungos nos agroecossistemas
bem como para incrementar as possibilidades de encontrar novos isolados para o controle
sobre insetos considerados pragas. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo identificar
e caracterizar fungos entomopatogênicos em solo de cinco plantios comerciais de eucalipto.
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MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção de amostras de solo, preparo das soluções e
isolamento dos fungos entomopatogênicos
As coletas de solo foram realizadas em plantios de eucalipto com diferentes idades (8 a 9
anos) e espécies. Em cada propriedade foram coletadas aleatoriamente cinco amostras de solo,
de aproximadamente 100 g, retiradas a 30 centímetros de profundidade. As amostras foram
armazenadas em sacos plásticos alocados em geladeira a 2 °C. Cada amostra foi composta por
duas subamostras de 1g cada.
Cada grama de solo das subamostras foi diluída em 100 mL de água destilada esterilizada,
utilizando-se a diluição 10-2 para o isolamento dos fungos. Desta diluição, 1000µL foi aplicada
em placas de petri (12 cm Ø) com meio de cultura BDA (batata, dextrose e ágar), sendo que cada
uma das diluições apresentou três replicatas (três placas. Posteriormente, cada placa foi vedada
e alocada em câmara climatizada a 27 ± 2 ºC, com 12 horas de fotoperíodo, durante sete dias.
Extração de DNA dos fungos entomopatogênicos
Para a extração de DNA dos fungos entomopatogênicos seguiu-se o protocolo do kit Promega
Wizard® (PROMEGA, 2018).
ITS-PCR dos fungos entomopatogênicos
A caracterização molecular dos fungos através da amplificação pela PCR da região do espaçador transcrito interno (ITS) do rDNA utilizou dois primers, ITS1 [5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3’] e ITS4 [5’TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’] da Invitrogen®. Posteriormente as amostras
amplificadas pela PCR-ITS seguiram para a eletroforese em gel de 1,0% de agarose para confirmação da amplificação, sendo o gel transferido para o transiluminador e fotografado. Após as
amostras seguiram para o processo de purificação com Poly ethylene glycol (PEG).
Para visualização da purificação realizou-se eletroforese com gel de agarose a 1%. As amostras que apresentaram bandas visíveis foram enviadas à empresa Myleus Biotecnologia® para o
sequenciamento, onde as amostras foram sequenciadas por eletroforese capilar em aparelho
ABI3730, utilizando-se polímero POP7 e BigDye v3.1.
Todas as sequências de DNA obtidas foram analisadas utilizando DNA Baser versão 4.36.0.
Para a pesquisa de gênero, foi utilizado o site BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.
cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome). A determinação
da distância genética dos isolados foi analisada na qual as sequências foram alinhadas a partir
do software Mega versão7.0 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) (Kumar & Tamura et
al., 2004) com o agrupamento pelo método “neighbor-joining” (Saitou & Nei, 1987), usando “p-distance” para nucleotídeos com a opção “the pairwise gap deletion” e bootstrap com
10.000 repetições.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A presença de fungos entomopatogênicos no solo de plantios de eucalipto foi conferido
via caracterização morfológica, análise microscópica e comparação com o material existente
na literatura. Foram encontrados 15 fungos nas cinco propriedades estudadas nas cidades de
Ampére e de Dois Vizinhos, no estado do Paraná. A extração de DNA dos fungos encontrados
no solo, com o kit Promega®, foi positiva.
A análise filogenética dos fungos foi dividida em cinco maiores clados (A-E). Os fungos na
subdivisão A1 (15, 14 e 12) identificados como Penicillium sp., ordem Eurotiales. No clado A2
o fungo 13, identificado como Mortierella sp., pertencente a ordem Mortierellales. Os fungos
nas linhas C e D não foram identificados na análise. No Clado E, os fungos 3, 7 e 1 foram
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identificados como Purpureocillium (ordem Hypocreales) (Figura 8). Os isolados 01, 07, 08 e
10 tiveram amplificação inespecífica.

Fonte: A autora

Figura 1. Árvore filogenética construída com sequências do primer ITS1 da região de rDNA de fungos entomopatogênicos de solo com plantio de eucalipto. Utilizando o método neighbor-joining. Os
números acima indicam a frequência (em porcentagem) de cada ramificação.

Verificou-se espécies consideradas de importância na literatura, como Purpureocillium lilacinum
Thom, Mortierella alpina Peyronel e espécies do gênero Penicilium. Assim, pode-se constatar a
diversidade de fungos em plantios de eucalipto, e observar que os mesmos são encontrados nos
mais diferentes agroecossistemas. No Paquistão, 25.720 insetos de grãos armazenados foram
coletados e, destes, foram isoladas 24 espécies diferentes de fungos, dentre estes Purpureocillium
lilacinum (WAKIL et al., 2014). No referido trabalho a espécie de P. lilacinum é coletada a partir
de insetos já, no presente trabalho, a espécie foi coletada em solo, observando assim que esta
espécie possui fácil dispersão ou que a presença desta no solo é potencial para contaminar
insetos para causar seu controle.
Fungos entomopatogênicos foram testados por Maketon e Amnuaykanjanasin (2014)a Penicillium sp. CM-010 caused 100% mortality of third-instar larvae within 2 h using a conidial
suspension of 1 × 10⁶ conidia ml⁻¹. Its LC₅₀ was 3 × 10⁵ conidia ml⁻¹, and the lethal time (LT₅₀,
sobre larvas do mosquito Culex quinquefasciatus Say (Diptera: Culicidae) e o gênero Penicillium
sp. causou 100% de mortalidade de larvas de 3º ínstar após duas horas de aplicação do fungo.
A partir do sequenciamento utilizando os primers ITS4 e ITS5, os autores verificaram que a espécie do fungo utilizado nos testes é Penicillium citrinum Thom, a mesma espécie encontrada
no presente trabalho em plantios de eucalipto.
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Com a identificação morfológica e molecular dos fungos encontrados nas amostras de solo,
foi possível realizar a identificação dos mesmos. Assim como nos trabalhos citados, a técnica
de ISSR-PCR e ITS mostraram-se adequadas para a caracterização dos fungos. Nos solos de eucalipto analisados foi possível identificar molecularmente três gêneros de fungos: Penicillium,
Mortierella e Purpureocillium.
CONCLUSÃO
Nas coletas de solo em cinco plantios de eucalipto foi possível observar uma diversidade de
fungos. A partir da identificação molecular três gêneros de fungos foram encontrados Penicillium,
Mortierella e Purpureocillium. Desta forma, observamos que a própria cultura do eucalipto, já
apresenta micro-organismos que tem potencial como controladores de insetos-pragas.
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RESUMO
Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae) é uma praga do eucalipto originária da Austrália, no Brasil a praga
foi relatada em 2007 e uma das principais medidas de manejo de L. invasa é o controle biológico com
o parasitoide Selitrichodes neseri (Hym.: Eulophidae). Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar
diferentes concentrações de mel e temperaturas na longevidade de S. neseri em laboratório, como também
avaliar a recuperação do parasitoide em campo em diferentes regiões do Brasil. A maior longevidade de
S. neseri foi na temperatura de 22°C e a menor em 34°C. A temperatura ótima em laboratório para S.
neseri foi de 22 a 25 °C. O estabelecimento de S. neseri foi observado em 6 estados brasileiros, mesmo
com temperaturas elevadas, pois a temperatura média do dia pode equilibrar a máxima. Independente da
temperatura há necessidade de uma fonte de alimento para S. neseri apresentar uma maior longevidade.
Palavras-chave: controle biológico clássico, vespa-da-galha, temperatura

INTRODUÇÃO
Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae), conhecida como vespa-da-galha-do-eucalipto é originária da Austrália e está distribuída em 29 países na Ásia, Europa,
África e América (NUGNES et al., 2015; ZHENG et al., 2016). No Brasil, a praga foi relatada em
2007, em mudas e árvores adultas de clones híbridos de Eucalyptus camaldulensis x E. grandis no
nordeste da Bahia (COSTA et al., 2008). As fêmeas depositam seus ovos no interior das plantas,
na nervura central e pecíolos das folhas, caules, principalmente em brotações e gemas apicais,
formando galhas e causando deformações (MENDEL et al., 2004). Quando as galhas estão
maduras, as vespas realizam perfurações para a emergência das mesmas (MENDEL et al., 2004).
Uma das principais medidas de manejo de L. invasa é o controle biológico com parasitoides.
Ao redor do mundo diversos parasitoides tem se mostrado promissores ou com potencial de
controle de L. invasa (ZHENG et al. 2016; KIM et al., 2008). Em 2015, o Brasil importou Selitrichodes neseri Kelly & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) da África do Sul (SOUZA et al.,
2015). Esse parasitoide é originário da Austrália e específico de L. invasa. O ciclo de vida de S.
neseri na África do Sul é, em média, de 19,3 dias, a longevidade dos adultos com uma fonte
de alimento, como mel, varia de 23,3 dias a 26,1 dias (DITTRICH-SCHRÖDER et al., 2014).
Em geral, a alimentação e temperatura são fatores que afetam a reprodução, desenvolvimento, sobrevivência e dispersão dos parasitoides (RODRIGUES et al. 2004; SALMAH et al., 2012).
Em laboratório, são utilizadas dietas, como a solução de mel, que aumentam a longevidade e
o potencial reprodutivo de parasitoides (SALMAH et al., 2012). Portanto, dada a importância
de conhecer a influencia destes fatores no desenvolvimento e estabelecimento de S. neseri. O
presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes concentrações de mel e temperaturas
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na longevidade de S. neseri em laboratório, como também avaliar a recuperação do parasitoide
em campo em diferentes regiões do Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS
Longevidade de Selitrichodes neseri em laboratório
Para determinar a longevidade de adultos de S. neseri, fêmeas e machos foram individualizados em tubos de vidro de fundo chato (1,5 x 10 cm) e vedados com plástico filme PVC.
Os parasitoides recém-emergidos foram coletados e sexados. Os tratamentos foram constituídos
de diferentes temperaturas (18, 22, 25, 30 e 34 °C) e concentrações de mel (10, 50 e 100%),
e a testemunha sem alimento. Os tratamentos foram conduzidos em câmaras climatizadas,
tipo B.O.D., com fotoperíodo de 12 h e avaliados do primeiro dia de emergência até a morte
de cada indivíduo de S. neseri.
Recuperação de Selitrichodes neseri em campo no Brasil
As liberações de S. neseri foram realizadas em áreas das empresas florestais com infestação
de L. invasa e sem aplicação de produtos químicos, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Os parasitoides
foram armazenados em tubos de poliestireno e alimentados com mel, os tubos foram colocados em caixa térmica e transportados até o campo. Os ramos escolhidos para a liberação do
parasitoide foram aqueles com maior infestação e com galhas maduras.
A recuperação dos ramos foi realizada entre 17 e 175 dias após as liberações de S. neseri.
As empresas florestais enviaram ramos de cada ponto de liberação, os quais foram coletados
e colocados em sacos plásticos com identificação por ponto de liberação. Os ramos recebidos
no laboratório foram colocados dentro de potes plásticos contendo água e acondicionados
em gaiolas de madeira. Diariamente insetos emergidos das galhas presentes nos ramos foram
contabilizados, coletados, identificados e armazenados em álcool.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Selitrichodes neseri, tanto fêmeas quanto machos apresentaram longevidade média maior a
22°C + concentração de mel 50%, diferindo apenas do tratamento sem alimento, nessa temperatura (Tabelas 1 e 2), e a menor longevidade de ambos sexos foi observada na temperatura
de 34°C (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1. Longevidade média (±e.p.) (dias) de fêmeas de S. neseri alimentadas com diferentes
concentrações de mel (100, 50, 10%) e sem alimento e submetidas a diferentes temperaturas (18,
22, 25, 30, 34 °C) (UR = 60 ± 10% e fotofase = 12 h).
Temperatura (°C)
100%
18
8,0 (1,97) bc
22
47,2 (5,80) a
25
21,3 (2,86) ab
30
16,1 (2,46) bc
34
2,2 (0,30)
c

AB
A
AB
A
AB

Concentrações de mel
50%
10%
Sem alimento
12,9 (3,73) bc A 6,4 (1,03) bc AB 2,1 (0,35) ab B
49,5 (7,92) a
A 42,2 (7,69) a A 3,0 (0,26) a B
27,1 (3,65) ab A 11,5 (1,27) ab BC 2,3 (0,40) ab C
14,7 (2,65) abc AB 13,5 (2,43) ab AB 1,9 (0,10) ab C
2,1 (0,18)
c AB 2,8 (0,55) c
A 1,2 (0,13) b B

Tempos médios, seguidas de mesma letra minúscula na coluna e alimento seguido de mesmo letra maiúscula
na linha), não diferem estatisticamente entre si pelo teste Log-Rank ajustado por Sidak (p<0,05).
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Tabela 2. Longevidade média (±e.p.) (dias) de machos de S. neseri alimentadas com diferentes
concentrações de mel (100, 50, 10%) e sem alimento e submetidas a diferentes temperaturas (18,
22, 25, 30, 34 °C) (UR = 60 ± 10% e fotofase = 12 h).
Temperatura (°C)
18
22
25
30
34

100%
18,8 (2,00) ab
30,4 (6,79) a
25,3 (2,34) a
18,5 (1,98) ab
2,7 (0,30) b

Concentrações de mel
50%
10%
A 16,3 (3,58) b
AB 7,9 (1,35) bc
AB 47,4 (8,83) a
A 44,5 (7,02) a
A 21,9 (3,06) ab A 5,8 (2,26) bc
A 18,2 (2,03) b
A 21,3 (2,17) ab
A 2,9 (0,38) b
A 2,7 (0,30) c

ABC
AB
B
A
A

Sem alimento
2,1 (0,28) a
C
2,3 (0,30) a
B
2,0 (0,15) a
B
1,9 (0,18) a
B
1,0 (0,00)* b
B

Tempos médios, seguidas de mesma letra minúscula na coluna e alimento seguido de mesma letra maiúscula
na linha), não diferem estatisticamente entre si pelo teste Log-Rank ajustado por Sidak (p<0,05).
*todos os indivíduos morreram no tempo = 1 dia.

Fêmeas e machos de Selitrichodes neseri apresentaram maior sobrevivência e longevidade média
na temperatura de 22°C em comparação com a de 25°C, embora não se observe diferenças estatísticas significativas quando comparadas ambas temperaturas nos quatro tratamentos avaliados.
A longevidade do hospedeiro L. invasa foi maior com 14 e 18°C, e menor na temperatura
de 10 °C e acima de 22°C, já nesse trabalho as melhores temperaturas para S. neseri foram na
faixa de 18 a 30°C (SOUZA et al., 2018). Resultados similares foram observados em adultos de
S. neseri na África do Sul, no qual os tratamentos com mel e água, a longevidade para machos e
fêmeas variou de 23,3 a 26,1 dias, e o tratamento sem alimento ou água a longevidade média
foi de 2,7 dias (DITTRICH-SCHRÖDER et al., 2014).
Em comparação das temperaturas que apresentaram maior longevidade de S. neseri testadas
em laboratório, que foram na faixa de 22 a 25°C, com as dos locais de recuperações de parasitoides no campo após liberações, observamos que as regiões de recuperação de S. neseri em
campo foram Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e Maranhão (Figura
1), 6 dos 8 estados liberados. Algumas regiões apresentam temperaturas médias semelhantes
às que apresentaram maior longevidade testadas em laboratório, outras regiões mesmo apresentando temperaturas acima de 34°C, a qual foi a máxima testada em laboratório e que apresentou menor longevidade de S. neseri, podem apresentar alguns períodos do dia e no período
da noite temperaturas mais amenas, o que justifica a sobrevivência do parasitoide em campo.

Figura 1. Liberações de S. neseri em plantações de eucalipto no Brasil e sua recuperação (2015 - 2018).
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A idade das galhas assim como as diferentes espécies e/ou clones de eucalipto em cada local
de liberação, poderíam ter influenciado nos resultados observados.
CONCLUSÃO
A temperatura ótima em laboratório para S. neseri foi de 22 a 25 °C. Nos estados que os
parasitoides foram liberados, a grande parte dessas regiões se encontra nessas condições, com
isso o parasitoide tem sua longevidade favorecida sendo um grande potencial de controle de
L. invasa. O estabelecimento de S. neseri foi observado em 6 estados brasileiros. Independente
da temperatura há necessidade de uma fonte de alimento para S. neseri apresentar uma maior
longevidade.
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RESUMO
O desenvolvimento da silvicultura clonal e a demanda por materiais de qualidade e em quantidades
compatíveis com as exigências do mercado, tem levado à incorporação de tecnologias dentro de cada
etapa do processo produtivo das mudas. Este estudo objetivou avaliar o rejuvenescimento de árvores
adultas de Eucalyptus spp e Corymbia citriodora através da técnica de anelamento do caule (20 anos de
idade) total ou parcial. Após seleção de árvores adultas estas foram aneladas com auxílio de um facão e
formão afiados e, com auxílio do martelo de borracha fez-se o anelamento com duas larguras (incisão de
2 e 3 cm de largura) e duas alturas (20 e 60 cm acima do solo). Observou-se a ocorrência de brotos após
40 dias do anelamento. As brotações ocorreram apenas na espécie E. urophylla, independente da altura
do anelamento e da largura. O número médio de brotos variou com o tipo do corte do anelamento.
Anelamento total produziu brotos com maior comprimento em média.
Palavras-chave: clonagem, rejuvenescimento de matrizes, brotação epicórnica

INTRODUÇÃO
O Brasil se destaca no cenário mundial por possuir excelente desempenho no setor florestal, fruto de nossas condições climáticas e da tecnologia. As plantações de eucalipto no Brasil
ocupam mais de 5,7 milhões de hectares (IBA, 2017). A clonagem de árvores “superiores”,
provenientes de cruzamentos, e a utilização em larga escala dessa tecnologia foram dois dos
principais fatores que levaram o Brasil a alcançar reputação mundial na produção de eucalipto
de alta qualidade e de baixo custo.
A adaptabilidade do gênero Eucalyptus às condições edafoclimáticas variadas e seu rápido
desenvolvimento possibilita sua produção silvicultural em larga escala, e movimenta a expansão
de áreas cultivadas desta espécie. O aumento da produtividade e qualidade das florestas de Eucalipto se deu por meio de pesquisas em técnicas silviculturais de melhoramento genético clássico,
ao avanço das tecnologias e conhecimentos relacionados à propagação vegetativa deste gênero.
Para o sucesso do processo de propagação clonal, a coleta de propágulos vegetativos provenientes das partes da planta que apresentam características juvenis constitui-se um pré-requisito
de extrema importância. Entretanto, na silvicultura clonal, a maioria das árvores não apresenta
brotações com as características juvenis, limitando esse procedimento. Como alternativas,
técnicas que visam a indução de brotações nas partes que retém essas características juvenis,
constituem-se como o primeiro passo para obtenção de propágulos vegetativos adequados ao
processo de propagação clonal (XAVIER et al. 2009).
O anelamento do caule é uma técnica de fácil execução, resultando em resultados satisfatórios, e portanto, se mostra como uma alternativa importante para o resgate de árvores,
especialmente em casos da corte raso não ser possível. Esta técnica consiste na retirada de um
anel de casca do caule ou galhos, começou a ser estudada na silvicultura com a finalidade de
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aumentar o tempo de produção de sementes e, na fruticultura, para melhorar a cor e induzir
a precocidade de frutos. Para eucalipto há poucas informações de qual técnica de resgate seria
mais eficaz para a produção de brotos epicórnicos.
O presente trabalho visou avaliar o rejuvenescimento de árvores adultas de E. urophylla e
Corymbia citridora através de técnica de anelamento em condições ambientais da Bahia.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado entre Março e Abril de 2018 na Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia (UFRB), localizada em Cruz das Almas no estado da Bahia, composta pelas coordenadas geográficas 12° 40’ 39’’ Sul e 39° 06’ 23’’ Oeste com altitude de 225 m. O clima da região é
caracterizado como tropical de inverno chuvoso e verão seco com pluviosidade média anual de
1.170 mm, e variações entre 900 e 1300 mm (KOPPEN, 1948). Selecionou-se 20 árvores matrizes de Eucalyptus urophylla e 20 de Corymbia citriodora com idade entre 15 a 25 anos. As mesmas
encontravam-se distribuídas em dois grupos mistos com alturas e diâmetros semelhantes.
A indução de brotações basais foi realizada pelo anelamento total ou parcial do caule (Figura 1A). O anelamento na circunferência do tronco foi realizada com cinzel, machado, faca e
martelo, tomando-se os devidos cuidados na limpeza das ferramentas com álcool etílico 70 na
execução da técnica entre as árvores, para que não houvesse contaminação entre os indivíduos.
Os cortes foram feitos em duas alturas: 20 cm do solo e 60 cm do solo, e duas larguras: 2 e 3
cm (Figura 1B), até que o câmbio vascular do tronco fosse exposto a fim de causar acúmulo de
carboidratos e fitohormônios e induzir a aparição de novo brotos. Posteriormente, foi realizado
a proteção do anelamento com o envolvimento do tronco com filme de PVC e graxa a fim de se
minimizar ataques de formigas cortadeiras aos brotos (Figura 1C). As avaliações aconteceram
40 dias após a execução do experimento. Através dos testes de média o tipo de anelamento foi
avaliado para quantidade e comprimento dos brotos induzidos.

Figura 1. (A) Anelamento total do caule em Corymbia citriodora, expondo o câmbio vascular; (B)
Corte com largura de 3 cm em Eucalyptus urophylla; (C) Proteção do tronco com aplicação de graxa
em papel filme impedindo a passagem de formigas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Indução de brotação
Com 40 dias após o procedimento de resgate não houve constatação de brotações basais
em Corymbia citriodora em ambos anelamentos avaliados, alguns fatores em campo podem
afetar a capacidade de induzir brotações basais como a espessura e profundidade do corte
no anelamento, luminosidade, o genótipo da planta e a época do ano. A espécie E. urophyla
apresentou brotos em 100% das árvores avaliadas após 40 dias, resultados que corroboram
pelos encontrados por Dias et al. (2012), que obtiveram emissão e crescimento de brotações
das árvores aneladas e decepadas após um mês da técnica realizada. Os mesmos autores con-
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dicionaram o estresse da interferência no transporte de fotossintetizados juntamente ao fato
das alterações nos níveis hormonais das árvores promovido pelo tratamento de resgate como
principais fatores no aparecimento de novas brotações na base das árvores.
O número médio de brotos por árvore de E. urophyla foi de 12 brotos, sendo que a largura
maior do anelamento proporcionou maior número por árvore (Figura 02). O aparecimento das
brotações variam com a idade da árvore. Segundo Graça e Toth (1990), à medida que a idade
da árvore aumenta, começa a haver um declínio no vigor das brotações. Esse fato também está
de acordo com Almeida et al. (2007), que afirmaram que o resgate de árvores selecionadas de
Eucalyptus cloeziana por brotações de cepas é uma técnica com potencial para a clonagem dessa
espécie, principalmente de árvores selecionadas em idades mais juvenis (Figura 02).

Figura 2. Número médio de brotos após 40 dias em função do tipo de anelamento parcial ou total.

Tamanho dos brotos
Considerando o comprimento médio de brotos das plantas aos 40 dias ocorre aumento na
execução do anelamento total em comparação ao anelamento parcial (Figura 03). As plantas
com anelamento drástico ou corte raso, podem inicialmente investir mais energia na produção
de brotações da base, mediante a cicatrização do anel, aumentando o ritmo de crescimento
dos brotos da base.

Figura 3. Comprimento médio dos brotos por tratamento (anelamento parcial e anelamento total)
aos 40 dias de E. urophylla.
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CONCLUSÃO
A capacidade de brotação de C citriodora com 20 anos de idade foi muito baixa, dificultando o rejuvenescimento da espécie para obtenção de estacas, sendo esta espécie inapropriada
para produção de jardim clonal. E. urophylla apresentou uma boa capacidade de brotação alcançando rapidez no crescimento do brotos independente da largura e altura do anelamento.
O anelamento total do tronco da árvore induz mais brotos e é uma alternativa melhor para a
produção de estacas maiores no mesmo intervalo de tempo.
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RESUMO
A caracterização colorimétrica da madeira é útil tanto para definição do padrão de cor quanto para
inferências de suas propriedades e aplicações. O objetivo do trabalho foi caracterizar os parâmetros
colorimétricos das madeiras de louro-preto, roxinho e peroba-rosa por planos de corte. Amostras
orientadas nos planos transversal, tangencial e radial, foram avaliadas quanto aos parâmetros
colorimétricos pelo sistema CIEL*a*b. Para identificar a variação colorimétrica entre planos de corte,
realizou-se a ANOVA e quando pertinente o teste Scott-Knott. Quanto a tonalidade e variação total da
cor, as madeiras foram classificadas como: oliva para o louro-preto, com diferença muito apreciável
entre os planos de corte; roxa para roxinho e rosa e amarelo amarronzado para peroba-rosa, tendo
ambas, variações apreciáveis entre os planos. A quantificação dos parâmetros colorimétricos favorece a
produção e segregação das peças serradas conforme as diretrizes de mercados específicos.
Palavras-chave: cor da madeira, espécies tropicais, sistema CIELAB

INTRODUÇÃO
A cor da madeira é uma das principais características para a identificação das espécies e está
diretamente relacionada com a textura e desenho, sendo um importante aspecto na definição
da utilização do material (MOYA; MARÍN, 2011). Em adição, os parâmetros colorimétricos
são variáveis importantes na caracterização tecnológica da madeira, no controle de qualidade
e atratividade estética dos produtos madeireiros, na performance das técnicas de acabamento,
no diagnóstico do nível de deterioração e homogeneização da cor de madeiras tratadas termicamente (CADEMARTORI et al., 2013; MOYA; MARÍN, 2011; STANGERLIN et al., 2013).
Todavia, a descrição da coloração da madeira somente pela análise visual é subjetiva, de
modo que ela pode ser percebida de diferentes formas a depender do observador. Por isso,
é necessário utilizar métodos quantitativos que possibilitem por dados numéricos, avaliar as
interações da cor do lenho (SILVA et al., 2015).
Atualmente, o sistema mais utilizado na colorimetria de materiais é o CIELAB de 1976 (PINCELLI et al., 2012), caracterizado pelas coordenadas L*, a* e b* em um plano tridimensional.
Neste sistema, a coordenada L* expressa a luminosidade ou claridade e varia de 0 (preto) a 100
(branco), a* é a variável cromática no eixo verde-vermelho (-60 à +60), b* é a variável cromática no eixo azul-amarelo (-60 à +60), C* é a saturação, que indica a pureza da cor, e h* é o
ângulo de tinta, que indica a dominância de alguma tonalidade na formação da cor (ATAYDE
et al., 2011; ZANUNCIO et al., 2014).
O objetivo desse trabalho foi caracterizar os parâmetros colorimétricos da madeira de Cordia
glabrata (louro-preto) vouPeltogyne sp. (roxinho) e Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa) por
planos de corte, visando aprimorar o conhecimento do seu potencial de utilização.
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MATERIAL E MÉTODOS
O material estudado foi proveniente de pranchas serradas, oriundas do mercado madeireiro
e de doação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA (louro preto). Foram produzidas 12 amostras por espécie (36 ao todo), nas dimensões
de 50 x 50 x 50 mm, orientadas nos planos transversal, radial e tangencial. Para regularização
da superfície das peças, utilizou-se lixas de granulometria 80 e 120.
Na caracterização colorimétrica da madeira utilizou-se o espectrofotômetro Konica Minolta
CM-2500d, configurado no sistema CIEL*a*b* 1976, sendo os dados analisados no software
SpectraMagic NX. Utilizou-se o iluminante D65 com lâmpada de xenônio difusa simulando a
radiação diurna e ângulo de observação de 10°.
As amostras secas ao ar foram avaliadas nas seções transversal, tangencial e radial, sendo
realizadas 15 medições por amostra, totalizando 540 leituras. Por essas leituras obteve-se os
parâmetros L*, a* e b*, sendo o C e h* calculados pelas equações 1 e 2.
C = (a*2 + b*2)1/2
(1)
(2)
A cor da madeira das espécies foi definida de acordo com a tabela proposta por Camargos e
Gonçalez (2001). Já a variação total da cor (ΔE*) entre os planos de corte tangencial e radial,
tendo por base os níveis de percepção visual, foi categorizada pela classificação de Hikita et
al. (2001).
Foram calculadas médias gerais por espécie para os parâmetros L*, a*, b*, C* e h*. Para
identificar a variação de cor entre os planos de corte, os dados foram submetidos a análise de
variância (ANOVA) e quando pertinente, utilizou-se o teste de Schott-Knott a 5% de significância.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A madeira de louro-preto apresentou baixo valor para o parâmetro de luminosidade (L*),
o que conferiu coloração próxima ao preto (Figura 1). Houve a diferença de 75% entre as
coordenadas a* e b*, sendo maior a concentração do matiz amarelo, que resultou em alto
valor do ângulo da tinta (h*) (Figura 1). As faces tangencial e radial foram distintas em todos
os parâmetros colorimétricos, fato que aumentou a diferença total de cor na madeira, sendo
caracterizada como muito apreciável (ΔE* > 6,0).

*Médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Schott-Knott a 5% de significância.

Figura 1. Parâmetros colorimétricos para madeira de Cordia glabrata.
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Ao considerar a média dos parâmetros (Figura 1) e de acordo com a classificação de Camargos e Gonçalez (2001), a cor da madeira de louro-preto é oliva, principalmente, pelo valores de
L*, b*, C e h*, e próxima da coloração das madeiras de Ipê (Tabebuia spp.) e Imbuia (Ocotea
porosa) (IPT, 1989).
A madeira de roxinho apresentou baixo valor para o parâmetro de luminosidade (L*) e diferença de 54% entre os pigmentos vermelho e amarelo (Figura 2). O baixo teor de pigmentos
amarelos (b*) refletiu na diminuição do ângulo da tinta, mais próximo da coordenada a*,
confirmando a predominância do matiz vermelho. Os planos tangencial e radial apresentaram
valores semelhantes para todos os parâmetros, o que atribuiu baixo valor de diferença total da
cor da madeira, sendo caracterizada como apreciável (ΔE* > 3,0).

*Médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Schott-Knott a 5% de significância.

Figura 2. Parâmetros colorimétricos para madeira de Peltogyne sp.

Menores valores dos parâmetros colorimétricos identificados no plano transversal podem
ser explicados pela presença dos anéis de crescimento, que aumenta os níveis de cinza, diminui
a luminosidade (L*) e os matizes de a* e b* e torna a madeira mais escura neste plano (CAMARGOS; GONÇALEZ, 2001). A cor da madeira de roxinho foi classificada como roxa, sendo
o valor de L* levemente superior ao limite desse parâmetro descrito na tabela de classificação.
A madeira de peroba-rosa apresentou luminosidade (L*) acima de 54 e contribuiu para
coloração mais clara e menos saturada que as demais espécies. A diferença entre os pigmentos
vermelho e amarelo foi de 69%, com predominância do amarelo, confirmado pelo valor do
ângulo de tinta (h*). Os planos tangencial e radial apresentaram valores distintos para b*, C
e h* e contribuíram para classificação da diferença total de cor como apreciável (Figura 3).

*Médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Schott-Knott a 5% de significância.

Figura 3. Parâmetros colorimétricos para madeira de Aspidosperma polyneuron.
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A cor da madeira de peroba rosa foi classificada como rosa e amarelo-amarronzado (CAMARGOS; GONÇALEZ, 2001). Embora, o teor de pigmentos amarelo seja maior que os de
vermelho, percebe-se a influência desses, principalmente nos anéis de crescimento.
Os parâmetros colorimétricos da madeira das espécies estão associados a maior ou a menor
quantidade, e principalmente ao tipo de extrativos da madeira (HITTLER et al., 1972). Por
exemplo, a madeira de roxinho em comparação a outras nove espécies de potencial madeireiro
da Amazônia, foi classificada como a terceira com maior teor de extrativos (DUARTE, 2017),
característica que pode favorecer a coloração roxa e odor forte, peculiares à espécie.
CONCLUSÃO
As três espécies apresentam parâmetros colorimétricos distintos entres os planos de corte e
entre elas, tendo relação da cor original com o nome popular atribuído. A quantificação dos
parâmetros colorimétricos favorece a produção e segregação das peças serradas conforme as
diretrizes de mercados específicos, e o entendimento de possíveis relações com a composição
e formação da madeira das espécies.
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