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APRESENTAÇÃO 

 

O Congresso Nordestino de Engenharia Florestal (CONEFLOR) é o principal evento da área 

florestal do nordeste brasileiro de natureza técnico/científico. Em sua sexta edição, em Mossoró, Rio 

Grande do Norte, na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Centro de Ciências 

Agrárias e Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais, organizado pelos discentes e 

docentes do curso de Engenharia Florestal, teve como tema: “Engenharia Florestal no Nordeste: 

Identidade e Desenvolvimento”. 

A sua importância deve-se a ser o palco de debates e delineamentos sobre as diretrizes e 

estratégias que o setor florestal pode seguir para contribuir com o desenvolvimento da região nordeste 

brasileira, assim como também para o país. Por essa razão, o evento envolveu tanto a área privada 

como pública, quer no setor produtivo, quer no de conservação/preservação, passando 

obrigatoriamente pelo educativo, no sentido de discutir o perfil do Engenheiro Florestal que será 

acolhido pelo mercado.  

Outro aspecto importante desse evento foi a oportunidade de integrar os cursos do Nordeste e 

promover o intercâmbio de informações referentes às ações da Engenharia Florestal nessa região. 

Tais ações vão desde as políticas públicas, necessárias ao bom desenvolvimento socioeconômico, ao 

manejo e potencial uso dos biomas e ecossistemas florestais situados na região. 

A cada edição, o evento se fortalece como um espaço de diálogo, um ambiente que propicia 

o debate de temas relevantes, de integração dos diversos atores (empresas, consultorias, docentes, 

discentes, gestores, técnicos, entre outros) pertencentes ao setor florestal e das áreas afins. Também 

como oportunidade de difusão do conhecimento produzido no interior das universidades. 

Desta forma, este documento apresenta os resumos recebidos durante o evento, sendo 

subdivido em resumos expandidos e simples das áreas de conservação, manejo florestal, silvicultura 

e tecnologia da madeira. 

 

Boa leitura! 

Organizadores
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Análise estrutural com atributos ecológicos do componente arbóreo adulto em um remanescente de 

floresta atlântica em Rio Largo, Alagoas 

 

Debora dos Santos Farias*1, Mayara Dalla Lana2, Lucas Galdino da Silva 1, Anne Carolyne Silva Vieira 1, 

Maria José de Holanda Leite1, Carlos Frederico Lins e Silva Brandão1 

 
¹ Universidade Federal de Alagoas  

² Instituto Federal de Pernambuco  

*E-mail: deborahfarias1@outlook.com 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar a estrutura diamétrica e hipsométrica do componente arbóreo adulto 

caracterizando as espécies quanto ao grupo sucessional e de dispersão de suas sementes em um trecho de floresta 

ombrófila densa, município de Rio Largo, Alagoas. A reserva florestal da Frascalli é um remanescente de floresta 

ombrófila em transição de densa para aberta com uma área de 258 ha. Foram estabelecidas oito parcelas, de 10x20 m 

totalizando 1600 m2 de área amostral (0,16 ha). Nas parcelas foram mensurados todos os indivíduos arbóreos com CAP 

≥ 15 cm. Foi feita a medição da altura e identificação botânica. Através da pesquisa em livros, teses, dissertações e artigos 

científicos as espécies foram classificadas quanto ao grupo ecológicos em: pioneiras, secundárias iniciais, secundárias 

tardias e sem caracterização. Para a síndrome de dispersão, as espécies foram classificadas em zoocóricas e por 

mecanismos abióticos. Foram amostrados 128 indivíduos, pertencentes a 40 espécies arbóreas e 26 famílias botânicas. As 

espécies de maior ocorrência foram Eschweilera ovata, Pogonophora schomburgkiana, Thyrsodium spruceanum, Parkia 

pendula e Ouratea hexasperma. As famílias de maior riqueza foram: Fabaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae e 

Lecythidaceae. A distribuição diamétrica seguiu o padrão típico de “J” invertido, a primeira classe de diâmetro com 35% 

dos indivíduos amostrados. Já na distribuição hipsométrica, houve maior quantidade de indivíduos nas classes 

intermediárias (80%), sendo um importante indicativo da capacidade de renovação da floresta. Na análise de grupos 

ecológicos, a maioria das espécies identificadas foram classificadas como sendo secundárias iniciais (60%). Quanto a 

síndrome de dispersão, percebe-se que a maioria das espécies encontradas são dispersas por mecanismos zoocóricos 

(59%). O trecho estudado se trata de uma área jovem em processo de crescimento e desenvolvimento. Pelos vários indícios 

de impactos de natureza antrópica, parte dessa estrutura podem estar comprometidos sendo importante implementar ações 

de preservação e restauração nessa área. 

Palavras-chave: estrutura florestal, síndrome de dispersão, grupos ecológicos. 

 

Structural analysis with ecological attributes of the adult arboreal component in a remnant of Atlantic 

forest in Rio Largo, Alagoas 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the diametric and hypsometric structure of the adult arboreal 

component characterizing the species according to the successional group and the dispersion syndrome of their seeds in 

a section of dense ombrophilous forest, in Rio Largo, Alagoas. The Frascalli forest reserve is a remnant of ombrophilous 

forest in a transition from dense to open with an area of 258 ha. Eight plots, 10x20 m, totaling 1600 m² of sample area 

(0.16 ha) were established. In the plots were measured all arboreal individuals with CBH ≥ 15 cm. Height measurement 

and botanical identification were made. Through research, in books, theses, dissertations, and scientific articles, the 

species were classified according ecological group as pioneers, initial secondary, late secondary and without 

characterization. For the dispersion syndrome, the species were classified as zoocore of abiotic mechanisms. 128 

individuals were sampled, belonging to 40 tree species and 26 botanical families. The most frequent species were 

Eschweilera ovata, Pogonophora schomburgkiana, Thyrsodium spruceanum, Parkia pendula, and Ouratea hexasperma. 

The richest families were Fabaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae, and Lecythidaceae. The diameter distribution 

followed the typical pattern of inverted "J", the first diameter class with 35% of the individuals sampled. In the 

hypsometric distribution, there were more individuals in the intermediate classes (80%), being an essential indicator of 

the forest renewal capacity. In the analysis of ecological groups, most of the identified species were classified as being 

secondary (60%). As for the dispersion syndrome, it is noticed that most of the species found are dispersed by zoocorich 

mechanisms (59%). The section studied was a young area in the process of growth and development. Due to the various 

indications of impacts of anthropic nature, part of this structure may be compromised, and it is crucial to implement 

preservation and restoration actions in this area. 

Keywords: forest structure, syndrome dispersion, ecological groups. 

 

INTRODUÇÃO 
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A Floresta Atlântica abriga uma parcela 

significativa da diversidade biológica do Brasil, 

porém, é também considerado o bioma mais 

ameaçado do mundo devido às constantes 

agressões ou ameaças de destruição dos habitats 

nas suas variadas tipologias e ecossistemas 

associados (MANTOVANI et al., 2009). 

A conservação da biodiversidade representa um 

dos maiores obstáculos a serem superados, isso em 

função do elevado nível de perturbações antrópicas 

dos ecossistemas naturais existentes no Brasil 

(CHAVES et al., 2013; BOSA et al., 2015). Como 

forma de frear essas perturbações, faz-se 

necessário, além de impedir novos desmatamentos, 

tratar da recuperação e preservação de sua 

cobertura florestal além de estudar sua estrutura e 

funcionamento, considerando sua imensa 

biodiversidade (HENCKER et al., 2012). 

Uma forma de analisa-la é por meio do estudo 

da composição florística e estrutural do 

componente arbóreo (OLIVEIRA et al., 2009). Os 

estudos sobre a composição e a estrutura são 

procedimentos que têm contribuído para 

caracterização das comunidades vegetais, sendo 

considerada uma valiosa ferramenta na 

determinação das espécies mais importantes dentro 

de uma determinada comunidade, onde é possível 

estabelecer graus de hierarquização entre as 

espécies estudadas e avaliar a necessidade de 

medidas voltadas para a preservação e 

conservações das unidades florestais (GIEHL; 

BUDKE, 2011; CHAVES et al., 2013). Soma-se a 

estas análises, como forma de maior entendimento 

do funcionamento deste ecossistema o estudo 

acerca da sucessão ecológica e da dispersão de 

sementes. A compreensão desses dois 

componentes em um fragmento de floresta tropical 

é de suma importância para tentar entender como 

as comunidades biológicas estão se regenerando e 

sobrevivendo em uma paisagem cada vez mais 

fragmentada (PRATA, 2007), passo fundamental 

para a compreensão da estrutura da comunidade 

(ROZENDAAL et al., 2010).  

De acordo com Scolforo (1998), a comunidade 

florestal aponta constantes mudanças em sua 

fisionomia, estrutura e composição florística. Uma 

forma de verificar a condição em que a floresta se 

encontra, é executando uma análise estrutural da 

vegetação. Segundo Souza (2003), para análise da 

estrutura das florestas nativas é recomendada 

estabelecer uma abordagem das estruturas 

horizontal, vertical, interna e paramétrica e da 

composição florística, observando as estimativas 

de área basal, volume e distribuição de diâmetros. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 

analisar a estrutura diamétrica e hipsométrica do 

componente arbóreo adulto caracterizando as 

espécies quanto ao grupo sucessional e de 

dispersão de suas sementes em um trecho de 

floresta ombrófila densa, município de Rio Largo, 

Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

A reserva florestal da Frascalli é um 

remanescente de floresta ombrófila em transição de 

densa para aberta localizado na Zona Rural do 

município de Rio Largo – Alagoas, com uma área 

de 258 ha. O fragmento é próximo ao Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal de 

Alagoas (CECA/UFAL), a 100 metros da BR 101, 

e cerca de 500 metros do conjunto habitacional 

Barnabé Oiticica com cerca de 2500 moradoes que 

utilizam parte de seus recursos naturais (extração 

de lenha e caça) para sua subsistência. 

 

 
Figura 1. Localização do trecho estudado 

 

Coleta de dados 

Foi escolhido um trecho deste fragmento 

(vizinho ao CECA) onde foram estabelecidas oito 

parcelas, de 10x20 m (200m²) totalizando 1600 m2 

de área amostral (0,16 ha). Nas parcelas foram 

mensurados e marcados com placa de alumínio 

todos os indivíduos arbóreos com circunferência a 

altura do peito (CAP) ≥ 15 cm. Para suas alturas foi 

utilizada uma tesoura de alta poda, com módulos 

de dois metros cada para sua estimativa.  

Todas as parcelas foram distribuídas em 

sequência com uma distância de 10 metros uma das 

outras. Foi feita a medição da altura e identificação 
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botânica. Para a classificação das espécies foi 

utilizado a APG III (APG III, 2009).  

Na análise dos dados foram calculados a 

estrutura diamétrica e hipsométrica dos indivíduos 

além da identificação das espécies. Através da 

pesquisa em livros, teses, dissertações e artigos 

científicos as espécies foram classificadas quanto 

ao grupo ecológicos, seguindo a classificação 

proposta por Gandolfi et al. (1995) em: pioneiras, 

secundárias iniciais, secundárias tardias e sem 

caracterização. Para a síndrome de dispersão foi 

utilizada a classificação de Van der Pijl (1982) 

onde as espécies foram classificadas em zoocóricas 

(dispersas por animais) e por mecanismos abióticos 

(como vento, gravidade e água). 

 

RESULTADOS 

Na área, foram amostrados 128 indivíduos, 

pertencentes a 40 espécies arbóreas e 26 famílias 

botânicas. As espécies de maior ocorrência foram 

Eschweilera ovata (Cambess.) Mart ex Miers (14 

ind.), Pogonophora schomburgkiana Miers ex 

Benth. (13 ind.), Thyrsodium spruceanum Benth. 

(11 ind.), Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp 

(06 ind.) e Ouratea hexasperma A. St.-Hil. Baill. 

(05 ind.). 

Quanto as famílias, as de maior riqueza foram: 

Fabaceae (19 esp.), Anacardiaceae (15 esp.), 

Euphorbiaceae (14 esp.) e Lecythidaceae (14 esp.). 

A família Fabaceae constitui-se numa das três 

famílias mais representativas da flora de 

angiospermas na Floresta Atlântica, 

principalmente por sua ampla dispersão, além do 

seu importante papel ecológico, salientando assim 

sua importância e seu necessário conhecimento já 

que as espécies desta família se diferenciam entre 

as diferentes tipologias florestais, quanto à 

ocorrência e abundância, sendo muito importante 

na função de fixação de nitrogênio da atmosfera e 

do solo, quando em associação com bactérias do 

gênero Rhizobium (GUSSON et al., 2008; 

MALCZEWSKI et al., 2014). 

Em relação à distribuição diamétrica das 

espécies (Figura 2), os indivíduos arbóreos 

variaram de 4,77 a 101,8 cm com uma média de 

16,7 cm, sendo descritas 11 classes de diâmetro 

com amplitude de 5 cm. 

 

Figura 1. Distribuição diamétrica dos indivíduos com 

amplitude de classe diamétrica de 5 cm em um trecho do 

fragmento da Reserva da Frascalli – AL. 

 

A distribuição diamétrica para a vegetação 

estudada seguiu o padrão típico para florestas 

naturais, de “J” invertido, neste caso a primeira 

classe de diâmetro incluiu aproximadamente 35% 

dos indivíduos amostrados, já a segunda e terceira 

classe apresentaram um percentual de 25% e 14%. 

Segundo Nappo et al. (2005), essa forma de 

distribuição diamétrica indica que novos 

indivíduos estão se estabelecendo na área, e este 

fato pode estar relacionado às condições 

específicas de regeneração, como abertura natural 

ou antrópica de clareiras (comum a extração de 

lenhas nesse fragmento) e um consequente 

aumento de luminosidade, características típicas de 

florestas secundárias. 

A distribuição vertical do componente arbóreo 

teve sete classes com alturas que variaram de 1,6 

até 35 metros, equivalendo a uma altura média de 

13 metros. A grande parte dos indivíduos no trecho 

estudado ocorrerem na 2º, 3º e 4º classe 

hipsométrica (80%), os demais (20%) distribuíram-

se nas outras quatro classes. A última classe de 

altura foi constituída pelas árvores emergentes com 

alturas entre 30 e 35 metros, representado por 

quatro indivíduos das espécies: Bowdichia 

virgilioides (dois indivíduos) e Maytenus sp. ambas 

com 30 metros e Schefflera morototoni com 35 

metros. 

Quanto a distribuição hipsométrica, a maior 

quantidade de indivíduos nas classes 

intermediárias serve como um importante 

indicativo da capacidade de renovação da floresta, 

pelo estabelecimento desses indivíduos arbóreos 

em classes menores (PINHEIRO E MONTEIRO, 

2009).  
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Porém é importante ressaltar que os indivíduos 

menores (até 5 metros) são alvo constante da 

retirada de lenha por conta da facilidade de 

extração já que a maioria das pessoas que retiram 

essa lenha não usa transporte veicular, dessa forma 

optam por árvores de menor porte. 
 

 

Figura 3 – Distribuição hipsométrica dos indivíduos por classe 

hipsométrica com amplitude de 5 m, no fragmento da Mata da 

Frascalli – AL.  

 

Em relação aos atributos ecológicos destacados 

neste estudo, quanto ao de grupos ecológicos 

percebe-se que a maioria das espécies identificadas 

foram classificadas como sendo secundárias 

iniciais (60%), seguida das secundárias tardias 

(19%), sem caracterização (12%) e as pioneiras 

(9%) (Figura 4).  Apesar da presença de 

secundárias tardias no trecho estudado, são as de 

início de sucessão (pioneiras e secundárias iniciais) 

que representaram 69% das espécies amostradas. 

Nunes et al. (2003) relataram que a porcentagem 

elevada de secundárias iniciais em uma área pode 

ser explicada por algum tipo de distúrbio, 

perturbação causada principalmente pela 

fragmentação e impactos como corte de lenha.  

 
Figura 4 – Grupos ecológicos identificados no trecho estudado 

da Mata da Frascalli, Rio Largo, Alagoas.  

 

Quanto ao outro atributo ecológico, a síndrome 

de dispersão, percebe-se que a maioria das espécies 

encontradas apresentaram síndrome de dispersão 

por mecanismos zoocóricos (59%), abióticos 

(29%) e 12% não foram caracterizadas. 

A maior quantidade de espécies dispersas por 

animais é um comportamento natural nas florestas 

tropicais por conta da alta biodiversidade existente 

nessas regiões. Admite-se que em florestas mais 

desenvolvidas e com menos perturbações essa 

dispersão chega a 90% no componente arbóreo 

adulto sendo menor em remanescentes florestais 

secundários e que sofrem constante perturbações 

(TABARELLI e PERES, 2002; CARVALHO et 

al., 2006).  

 

 
Figura 5 – Distribuição em porcentagem das síndromes de 

dispersão das espécies no fragmento da reserva da Frascalli. 

  

Importante ressaltar que os estudos quanto a 

síndrome de dispersão se torna uma ferramenta 

importante para a conservação de comunidades 

vegetais, já que buscam esclarecer a dinâmica 

reprodutiva das plantas, suas interações com 

fatores bióticos e abióticos como também seu 

processo de regeneração. 

 

CONCLUSÃO 

O trecho estudado do fragmento conhecido 

como Mata da Frascalli apresenta, quanto a sua 

estrutura uma maior quantidade de indivíduos finos 

e com alturas inferiores a 15 metros mostrando se 

tratar de uma área jovem em processo de 

crescimento e desenvolvimento, fato esse 

evidenciado por ter maior quantidade de espécies 

nos estágios iniciais de sucessão. As mesmas 

espécies possuem, em sua maior quantidade, 

dispersão feita por animais, comportamento 

associado a todos os remanescentes de floresta 

tropical. 

É importante destacar que, pelos vários indícios 

de impactos de natureza antrópica evidenciado pelo 

corte e extração de lenha na área, parte dessa 

estrutura (particularmente os de menor porte) 
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podem estar comprometidos no futuro quanto a 

abundância e riqueza do componente arbóreo 

sendo importante implementar ações de 

preservação e restauração nessa área. 
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RESUMO: A melhoria da qualidade de vida nos ambientes urbanos pode ocorrer através da arborização, que contribui 

para purificação do ar, melhoria do clima da cidade pela retenção da umidade do solo e do ar, pela geração de sombra, 

evitando que os raios solares incidam diretamente sobre as pessoas. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os impactos 

ambientais positivos e negativos da arborização urbana através do relato dos moradores do munícipio de Ibateguara-AL. 

Assim, aplicou-se um questionário semiestruturado com quinze perguntas sobre arborização, totalizando cinquenta 

questionários preenchidos. Através dos resultados obtidos, foi possível observar que os moradores, tem conhecimento 

empírico sobre o assunto, onde arborização é associado apenas à árvores e sombra, contudo não possuem um 

conhecimento adequado sobre todos os benefícios da arborização urbana, a quem cabe à sua manutenção. Estes dados 

reforçam a necessidade de um planejamento da arborização do município, com implantação de um projeto de educação 

ambiental, buscando conscientizar a população de sua importância. 

Palavra Chave: Qualidade de vida. Meio Ambiente. Compreensão Ambiental. 

 

Urban Arborization: Perception of the residents of the municipality of Ibateguara, Alagoas. 

 
ABSTRACT: Improving the life quality in urban environments may occur through urban afforestation, which contributes 

to air purification, improving the city's climate by retaining soil moisture and air, by generating shade, avoiding direct 

sunlight people. The aim of this research was to evaluate the positive and negative environmental impacts of urban 

afforestation through the report of the habitants of the municipality of Ibateguara-AL. Thus, a semi-structured 

questionnaire was applied with fifteen questions about urban afforestation, totaling fifty completed questionnaires. 

Through the results obtained, it was possible to observe that the inhabitants have empirical knowledge about the subject, 

where tree planting is associated only with trees and shade, but they do not have adequate knowledge about all the 

benefits of urban afforestation. These data reinforce the need for planning the urban afforestation of the municipality, 

with the implementation of an environmental education project, seeking to raise the awareness of the population about 

the urban afforestation importance. 

Keyword: Quality of life. Environment. Environmental Understanding. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
INTRODUÇÃO 

Desde o início de sua existência o homem vem 

provocando mudanças drásticas no meio ambiente, 

tanto negativas como positivas (MALAVASI, 

1994). O mesmo autor ressalta que, a partir do 

momento que começou a surgir os aglomerados 

urbanos, o ser humano intensificou esse processo 

de tal forma que hoje fugiu do controle, e por isso 

a maioria das regiões encontram-se modificadas 

ambientalmente. Dessa forma, o homem passa a 

não ter acesso a todos os benefícios trazidos pela 

arborização, e com isso sua qualidade de vida 

acaba comprometida (SANCHOTENE, 2000). 

Partindo desse pressuposto, evidencia-se que a 

arborização urbana merece mais atenção em função 

dos benefícios e até mesmo dos problemas que 

apresentam em função da presença da árvore no 

contexto da cidade (PANDANOV; FREITAS, 

2013). 

As árvores, por suas características naturais, 

proporcionam muitas vantagens ao homem que 

vive na cidade, sob vários aspectos: bem estar 

psicológico ao homem; melhor efeito estético; 

sombra para os pedestres e veículos; protegem e 

direcionam o vento; amortecem o som, 

amenizando a poluição sonora; reduzem o impacto 

da água de chuva e seu escorrimento superficial 

auxiliam na diminuição da temperatura, pois, 

absorvem os raios solares e refrescam o ambiente 

pela grande quantidade de água transpirada pelas 

folhas, assim como melhora a qualidade do ar e 

preserva a fauna silvestre (PIVETTA; SILVA 

FILHO, 2002). 
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Para Graziano et al. (1988) a vegetação urbana 

desempenha funções importantes nas cidades, 

melhora o ambiente urbano através da capacidade 

de produzir sombra, filtra ruídos, otimiza a 

qualidade do ar, ameniza a temperatura, 

promovendo o bem-estar àqueles que podem 

usufruir desses locais. O mesmo autor afirma, que 

do ponto de vista estético também contribui com 

cores, formas e texturas e quanto ao aspecto 

psicológico, que o homem sente satisfação quando 

está em contato com a vegetação e com o ambiente 

que ela cria. 

Desse modo, se não for idealizada e planejada 

de forma correta, com os cuidados necessários, a 

arborização urbana pode se tornar um problema ao 

invés de solucioná-lo, sendo realizada de forma 

errada pode ocorrer sérios problemas tanto para a 

população quanto para os espaços onde foram 

implantadas (MILANO e DALCIN, 2000). Nesse 

sentindo, se as árvores forem plantadas em locais 

inadequados podem atrapalhar as redes elétricas, 

esgotos, muros, calçadas, calhas e postes de 

iluminação, além dos galhos e frutos que podem vir 

a cair em cima dos pedestres, causando possíveis 

acidentes (CEMIG, 2011). 

Tendo em vista todos os pontos levantamentos, 

essa pesquisa teve como objetivo avaliar os 

impactos ambientais positivos e negativos, de ruas 

com e sem arborização, através de relato dos 

moradores do munícipio de Ibateguara-AL. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

De acordo com o censo do IBGE (2010), o 

munícipio de Ibateguara do estado de Alagoas tem 

uma população estimada, em 2018, de 15.606 

habitantes e está inserido na microrregião serrana 

dos quilombos com uma área de 265,312 km2, à 

uma altitude de aproximadamente 505 m2 acima do 

nível do mar, e fica a 103 km2 da capital de 

Alagoas. Possui uma área de 38,5% urbana 

arborizada. 

 
Figura 1 – Mapa do munícipio de Ibateguara-AL.  

Fonte: (Silva, 2019). 

 
Coleta dos dados 

A presente pesquisa de caráter qualitativa, foi 

realizada no munícipio de Ibateguara-AL em 

dezembro de 2018, a fim de demostrar de forma 

mais abrangente a percepção da população sobre 

arborização, onde foram preenchidos 50 

questionários. Este trabalho traz em sua abordagem 

o ambiente como fonte direta dos dados, onde o 

pesquisador mantém contato direto com o objetivo 

de estudo em questão existindo um quadro teórico 

que direcione a coleta, analise e a interpretação de 

dados (PANDANOV; FREITAS, 2013). 

Para a coleta de dados foi utilizado um 

questionário semiestruturado com 15 perguntas 

sobre a arborização, sendo 14 objetivas e uma 

dissertativa, os quais foram aplicados de forma 

aleatória e sem identificação dos entrevistados, 

com faixa de 18 e 75 anos. Estes foram realizados 

em duas fases: 25 em ruas bastante arborizadas e 

25 em ruas sem arborização. Sendo respondidos de 

acordo com a disposição, por parte dos moradores, 

em participar da pesquisa, e nele foram abordadas 

questões como: vantagens e desvantagens de ter 

árvore na calçada; se já plantou uma árvore; se 

frequenta parques e praças e se esses locais são 

arborizados. Além de questões acerca da 

arborização, foram levantados, também, dados 

demográficos, como em relação ao gênero, à idade 

e tempo de moradia. 

Para obtenção dos resultados, utilizou-se o 

padrão de contagem e aplicação de percentual, 

sendo os resultados apresentados em forma de 

gráficos analisados através do programa Excel 

(2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O efeito da urbanização acelerada tem 

provocado grandes modificações sobre a paisagem 
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(GONÇALVES; PAIVA, 2004). Por isso, a 

percepção ambiental tem merecido bastante 

atenção nos últimos anos, como técnica que associa 

a psicologia à sociologia e à ecologia auxiliando na 

compreensão das expectativas, satisfações e 

insatisfações da população em relação ao ambiente 

em que vive e no reconhecimento dos fatores que 

afetam a qualidade de vida ou o bem-estar social 

(RODRIGUES et al., 2010). 

Observa-se na figura 2, que algumas ruas são 

mais arborizadas, e outras sem arborização (Figura 

3). Em cada rua onde foi realizado à pesquisa, 

relatou-se satisfações e insatisfações distintas.  

 
Figura 2 – Rua bastante arborizada. 

Fonte: (Teixeira, 2019). 

 

 
Figura 3 – Rua sem arborização.  

 Fonte: Teixeira, 2019). 

 
A partir dos resultados obtidos, em relação a 

faixa etária nas duas fases, o percentual de 

entrevistados com maioria (76%) com idade entre 

25 à 55 (Figura 4), 72% era do sexo feminino. 

Sobre residência, 95% é casa própria com mais de 

10 anos de moradia (Figura 5). 

 
Figura 4 – Faixa etária. 

  

 
Figura 5 – Residência e Tempo de moradia. 

 

Quando questionados sobre arborização, a 

maioria transmitiu dúvida do que se tratava, 

mostrando um conhecimento empírico, no entanto, 

continuaram respondendo após breve explicação 

sobre o que se tratava a pesquisa.  

Aos que contribuem com a arborização, quando 

indagados sobre quem foi o responsável por 

realizar o plantio, mas de 50% respondeu que foi o 

atual morador (Figura 6). Os mesmos falaram dos 

benefícios que fizeram a si mesmo e ao meio 

ambiente, quando decidiram fazer o plantio de uma 

árvore na calçada. É importante relatar que, a 

arborização urbana traz muitos benefícios para a 

população, destacando-se, entre eles, os estéticos 

(cores, texturas e formas, que quebram a 

monotonia e suavizam linhas arquitetônicas, 

constituindo uma harmonia paisagística, no espaço 

urbano), assim como melhorias climáticas e 

ambientais: enriquece o microclima, equilibrando a 

temperatura, graças à sombra e a 

evapotranspiração, reduz os níveis de poluição do 

ar e da poluição sonora (COUTRO; MIRANDA, 

2007).  

8%

48%
28%

16%

18 à 25 25 à 35 35 à 55 55 à 75

Residência Tempo de moradia

Própria Alugada 1 á 5 anos Mais de 10 anos
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Figura 6 – Quem foi responsável pelo plantio da árvore 

localizada na calçada. 

 
Uma questão a ser levantada é que mais de 90% 

do total entrevistado, atribuem a manutenção da 

arborização aos próprios moradores, e que não 

conhecem nenhum tipo de serviço oferecido pelo 

munícipio que faz a coleta de galhos, artefatos de 

madeira em geral e entulhos, é recolhido com o lixo 

normal das residências. Segundo Silva (2008), 

grande parte das prefeituras não possuem projetos 

nem de plantio de árvores, nem de manutenção, 

muitas vezes o plantio e a própria manutenção, 

como a poda, são realizados por moradores.  

Quanto ao questionamento sobre as vantagens e 

desvantagens da arborização, relataram que os 

maiores benefícios proporcionados pela a mesma é 

a sombra e a redução da temperatura (Figura 7), 

quanto as desvantagens um dos motivos ressaltados 

por todos, foram as rachaduras nas calçadas e 

raízes que danificam as casas (Figura 8). 

 
Figura 7 – Vantagens de arborização. 

   
Figura 8 – Desvantagens de arborização. 

 

Medeiros (2007) afirma que inúmeros 

problemas causados pela arborização em uma 

cidade surgem a partir do plantio de espécies 

inadequadas e enfatiza que o elevado percentual de 

residências, calçadas e muros prejudicadas pela 

arborização seguido dos danos ao telhado, indica 

provavelmente que o espaço físico destinado ao 

crescimento e ao desenvolvimento dessas árvores é 

incompatível com o seu porte, diâmetro e extensão 

das raízes e da copa.  

Aos que residem nas ruas sem arborização, uns 

dos pontos citados de não ter árvore na calçada se 

justifica pelo fato da rua ser estreita, o que aumenta 

o risco de rachaduras causadas tanto nas calçadas 

como nas residências, como pode ser observado na 

figura 9 e 10 (rua arborizada). 

 

 
Figura 9 – Rachaduras nas calçadas e asfalto, causadas pelas 

raízes das árvores.  

Fonte: (Teixeira, 2019). 
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Figura 10 – Rachaduras nas calçadas e asfalto, causadas pelas 

raízes das árvores.   

Fonte: (Teixeira, 2019. 

 
Na maioria das vezes acontecem erros 

irreversíveis pela escolha errada da espécie, em 

geral agravados pela desconsideração das 

necessidades mínimas das árvores, como por 

exemplo: características do solo, quantidade de 

água, necessidade de incidência de luz solar, além 

do espaço necessário para seu desenvolvimento 

(VELASCO et al., 2006). A falta de planejamento 

na implantação e na manutenção da arborização 

urbana é evidenciada em diversas cidades 

brasileiras e mesmo em outros países, ocasionando 

problemas como exemplo, diversidade reduzida de 

espécies nativas (SILVA et al, 2007; MELO et al., 

2007), pelo uso excessivo de espécies exóticas 

(BRITO e CASTRO, 2007) e manutenção 

deficiente (RACHID; COUTO, 1999). Portanto, 

para que não ocorram problemas com as árvores 

plantadas em vias públicas, é necessário conhecer 

as características e os comportamentos que lhes são 

distintos, entre outros cuidados (CPFL, 2008). 

 

CONCLUSÃO 

Em virtude do que foi mencionado, a educação 

ambiental deve ser feita nos centros urbanos e nos 

seus interiores, buscando conscientizar à 

população, para que no futuro possamos ter uma 

cidade sustentável. Arborização urbana é uma 

necessidade das cidades, não apenas pelas questões 

estéticas, junto a esse benefício, é preciso pensar no 

bem-estar e na qualidade do ar oferecido para a 

vida humana, consequentemente refletindo na 

qualidade de vida. 
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RESUMO: A sede definitiva do Campus Cabo de Santo Agostinho, do Instituto Federal de Pernambuco (CCSA/IFPE), 

possui uma área construída de 3,7 hectares e atenderá uma comunidade acadêmica estimada em 1500 pessoas, tendo sua 

área verde formada apenas por espaços gramados, com total ausência de arbustos e árvores. Diante deste cenário, o 

presente trabalho teve como objetivo diagnosticar as áreas potenciais para plantio de árvores e/ou arbustos no espaço 

construído do CCSA/IFPE bem como indicar espécies para plantios nesses locais. A escolha dos espaços aptos a receber 

plantas arbóreas e/ou arbustivas foi baseada na análise da planta baixa da obra do campus, seguida de visitas técnicas com 

a finalidade de observar equipamentos construídos, redes de infraestrutura aérea, superficial e subterrânea, a fim de evitar 

ou reduzir a necessidade de serviços de poda ou de remoção dos indivíduos, conforme recomendações estabelecidas em 

manuais de arborização urbana. A indicação das espécies teve como base uma consulta a comunidade a acadêmica e 

pesquisa em literatura especializada. Foram diagnosticados 126 locais que estão aptos a receber uma árvore, sendo 24 

indicações para espécies de pequeno porte, 101 para espécies de médio porte e 1 para grande porte. A indicação de 

espécies de médio porte representou 80% das recomendações e estão concentradas nas áreas de estacionamento, cujo o 

objetivo maior das árvores será o fornecimento de sombra para os veículos e áreas de convivência, enquanto que na área 

de convivência os espaços considerados aptos representam 19%. Após consulta a comunidade acadêmica e levantamento 

bibliográfico, foram indicadas 34 espécies com potencial para compor a arborização do Campus, considerando sua origem 

e as características ecológicas e de crescimento. 
Palavras-chaves: Áreas verdes; planejamento; paisagismo 

 
Diagnosis of potential areas for implantation of the arborization of the Cabo de Santo Agostinho of the 

Federal Institute of Pernambuco  

 
ABSTRACT: The permanent headquarters of the Cabo de Santo Agostinho Campus, of the Federal Institute of 

Pernambuco (CCSA / IFPE), has a constructed area of 3.7 hectares and will serve an academic community estimated at 

1500 people, its green area formed only by lawns, with total absence of shrubs and trees. In view of this scenario, the 

objective of this work was to diagnose the potential areas for planting trees and / or shrubs in the CCSA / IFPE space as 

well as to indicate species for planting in these sites. The choice of areas suitable for receiving tree and / or shrub plants 

was based on the analysis of the campus floor plan, followed by technical visits to observe constructed equipment, aerial, 

surface and underground infrastructure networks, in order to avoid or reduce the need for pruning or removal services 

of individuals, as recommended in urban afforestation manuals. Species indication was based on consultation with the 

academic community and research in specialized literature. Based on the information collected, 126 sites were diagnosed 

that are eligible to receive a tree, with 24 indications for small species, 101 for medium sized species and 1 for large 

species. The indication of medium-sized species represented 80% of the recommendations and are concentrated in the 

parking areas, whose main objective of the trees will be the provision of shade for vehicles and living areas, while in the 

living area the spaces considered suitable represent 19%. After consulting the academic community and bibliographical 

survey, 34 species with potential to compose the Arborization of the Campus were indicated, considering their origin and 

the ecological and growth characteristics. 

Keywords: Green areas; planning; landscaping 

 

 
INTRODUÇÃO 

A conversão de áreas rurais em ambientes 

urbanos está diretamente ligada aos processos de 

antropização, uma vez que modifica um ambiente 

natural ou agrícola em áreas pavimentadas, 

impermeabilizadas e edificadas (SCHEUER e 

SILVA NEVES, 2016). E é nesse contexto que está 

sendo construído o Campus do Instituto Federal de 

Pernambuco no município do Cabo de Santo 

Agostinho, com uma infraestrutura projetada para 
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atender uma população acadêmica estimada em 

1500 pessoas, se assemelhando estrutural e 

administrativamente a um pequeno município ou 

um bairro de uma grande cidade (MACÊDO, et. al., 

2012). 

Tal característica exige um planejamento 

adequado dos espaços e da interação de elementos 

da ocupação humana, como os mobiliários 

urbanos, instalações subterrâneas, placas de 

sinalização, postes de iluminação, 

estacionamentos, vias para pedestres e veículos, 

com os elementos naturais, nesse caso, com as 

árvores e arbustos. Essa interação entre os 

equipamentos urbanos e a arborização quando bem 

planejada interfere de forma positiva no equilíbrio 

de microclima, na permeabilidade do solo, 

umidade relativa do ar, na ação de ventanias, 

luminosidade, qualidade do ar, dentre outros. 

(CEMIG, 2011). 

Com a elaboração de diagnósticos que levam 

em consideração as interações entre os elementos 

construídos e as árvores e/ou arbustos é possível 

proporcionar melhores condições ao 

desenvolvimento das plantas, contribuir para 

prevenção de possíveis acidentes e transtornos à 

mobilidade, reduzir custos de manutenção e evitar 

futuras remoções de árvores inseridas em locais 

inadequados (SMAS, 2013). 

Diante do exposto, este trabalho teve objetivo 

elaborar um diagnóstico de áreas potenciais para 

implantação da arborização e indicar as espécies 

que podem ser plantadas na área construída do 

IFPE Campus Cabo de Santo Agostinho. 

 

METODOLOGIA 

A escolha dos espaços aptos a receber plantas 

arbóreas e/ou arbustivas foi baseada na análise da 

planta baixa da obra do campus, seguida de visitas 

técnicas com a finalidade de observar 

equipamentos construídos, redes de infraestrutura 

aérea, superficial e subterrânea, a fim de evitar ou 

reduzir a necessidade de serviços de poda ou de 

remoção dos indivíduos, conforme recomendações 

estabelecidas em manuais de arborização urbana 

(CEMIG, 2011; SMAS, 2013). De acordo com o 

Manual de arborização da Cidade do Recife 

(SMAS, 2013), são consideradas espécies de 

pequeno porte as que, quando adulta, atingem até 

6,0 m de altura, 3,0 m de diâmetro de copa e 7,0 m² 

de área de copa. Espécies de médio porte, quando 

adulta, podem atingir de 6,0 a 12 m de altura, 5,0 

m de diâmetro de copa e 20 m² de área de copa, 

enquanto que as espécies consideradas de grande 

porte podem atingir alturas superiores a 12,0 m, 7,0 

m de diâmetro de copa e 38,0 m² de área de copa. 

Em relação as distâncias entre o indivíduo e os 

equipamentos e mobiliários foram adotadas as 

recomendações da SMAS (2013), conforme a 

Tabela 1.  

 
Tabela 1: Distâncias mínimas entre o local indicado para o 

plantio das mudas e os equipamentos e mobiliários 

construídos no Campus Cabos de Santo Agostinho. 

Distância de construções 

(m) 

Porte da árvore 

Pequeno Médio Grande 

Calçadas 1,5 2,0 2,5 

Postes de iluminação 3,0 4,0 5,0 

Postes com 

transformadores 
5,0 8,0 12,0 

Instalações subterrâneas 1,0 1,0 1,0 

Mobiliário urbano de 

pequeno porte 
2,0 2,0 5,0 

Outra árvore 5,0 8,0 12,0 

Fonte: Os autores 

 

A planta arquitetônica com a indicação dos 

espaços adequados foi confeccionada a partir da 

planta chave do empreendimento, com auxílio do 

software AutoCAD. A quantificação dos 

espécimes necessários para arborização do local foi 

realizada mediante contagem dos espaços 

considerados aptos para o recebimento de uma 

árvore.  

Para indicação das espécies, inicialmente, 

consultou-se a comunidade acadêmica por meio de 

um questionário eletrônico (GoogleForms®) com a 

seguinte pergunta: Quais árvores e ou arbustos 

você gostaria que fosse plantada no IFPE – 

Campus Cabo de Santo Agostinho?  

De forma complementar, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica acerca de espécies 

apresentam características biológicas e estéticas, 

conforme recomenda Paiva e Vital (2008), 

indicadas para arborização de vias públicas. Ainda 

no processo de escolha buscou-se indicar espécies 

nativas da Mata Atlântica, uma vez que esta é 

formação florestal que ocorre na região. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Mediante as informações coletadas foram 

diagnosticados 126 locais aptos a receber uma 

árvore, sendo 24 para espécies de pequeno porte, 

101 para espécies de médio porte e 1 para grande 

porte (Figura 1). 
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Figura 1 - Planta baixa com indicação dos locais adequados 

para plantio de mudas de espécimes arbóreo/arbustivo na área 

interna do Campus Cabo de Santo Agostinho. 

Fonte: Os autores 

 

Os locais indicados para o plantio das espécies 

de pequeno porte representam 19% dos espaços 

diagnosticados e estão concentrados entre os 

prédios e áreas de convivência. Esses espaços 

apresentam uma elevada densidade de 

equipamentos construídos, destacando-se as redes 

de infraestrutura elétrica e hídrica, subterrânea e 

superficial, limitando assim a indicação de espécies 

de médio e grande porte. Vale também ressaltar 

que o corredor formado entre os blocos 

administrativos A e B (Figura 1), apresenta uma 

elevada concentração de caixas de concreto, 

construídas para permitir o monitoramento e 

manutenção da drenagem e da fiação elétrica, o que 

dificulta a inserção de plantas de porte arbustivo e 

arbóreo no local.  

A indicação de espécies de médio porte 

representa 80% das recomendações e estão 

concentradas nas áreas de estacionamento, cujo o 

objetivo maior das árvores será o fornecimento de 

sombra para os veículos. É importante informar 

que esses espaços possuem características para 

receber espécies de grande porte, mas optou-se pela 

indicação de árvores de médio porte pela maior 

facilidade de realização de podas de manutenção e 

eliminação de galhos podres, bem como evitar o 

plantio de espécies com sistema radicular grande e 

que possa causar danos ao piso do estacionamento. 

Em apenas um ponto foi indicado o plantio de 

uma espécie de grande porte, que é o centro do 

girador, na frente do portão principal do Campus. 

Esta indicação tem como finalidade o destaque 

paisagístico em relação às demais árvores da 

instituição. 

Após consulta a comunidade acadêmica e 

pesquisa bibliográfica, foram catalogadas 34 

espécies com potencial para serem utilizadas na 

arborização do Campus. 

A comunidade acadêmica fez indicação de 18 

espécies arbóreas, entre nativas e exóticas, com 

destaque para manga (Mangifera indica), azeitona 

roxa (Syzygium cumini), jambo (Syzygium 

malaccense) e caju (Anacardium occidenatale), 

além de castanhola (Terminalia catappa).  

Essas espécies podem funcionar como atrativo 

para fauna local (COLETTO, 2008), sendo esse um 

dos resultados esperados com a arborização dos 

espaços urbanos. No entanto, para Paiva e Vital 

(2008), essas espécies não são indicadas para 

arborização urbana, justamente, pela produção dos 

frutos, uma vez que que os frutos acabam 

estimulando a depredação dos indivíduos e podem 

colocar em situação do risco as pessoas queiram 

subir da árvore para coletar o fruto. Sendo este o 

entendimento adotado neste trabalho. 

Das sugestões feitas pela comunidade 

acadêmica, foram incorporadas a lista de indicação 

as seguintes espécies, Pau Brasil (Paubrasilia 

echinata), Ipê (Tabebuia sp.), Palmeira imperial 

(Roystonea oleracea), Ipê mirim (Tecoma stans) e 

Jasmim manga (Plumeria rubra). 

Na pesquisa bibliográfica buscou-se por 

espécies nativas da Mata Atlântica, com o intuito 

de valorizar a flora local e, por serem nativas, as 

espécies estão melhor adaptadas ao clima da região 

e apresentarem maior resistência as pragas e 

doenças que ocorrem no local. 

A indicação das espécies (Tabela 2) teve como 

base a entrevista realizada com os membros da 

comunidade acadêmica e consulta as seguintes 

bases bibliográficas, Carvalho (2005); Lorenzi 

(2008); Lorenzi (2009a); Lorenzi (2009b) e SMAS 

(2013). 

 

Tabela 2: Lista de espécies selecionadas para a arborização do Campus Cabo de Santo Agostinho. 
 

Espécie Porte Origem 
Altura 

(m) 
Copa Folha Floração Período Fruto 

Talipariti bucense Peq Nat 3 - 6 Umb Per Amarela Ago-Jan Cápsula 

Euphorbia cotinifolia Peq Nat 3 - 5 Irr Per Branca Set-Dez Cápsula 
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Conocarpus erectus Peq Nat 3 - 7 Irr Sem Branca Jun-Jul Cápsula 

Miconia prazina Peq Nat Até 8 Esf Per Branca Jan-Jul Baga 

Bixa orellana Peq Nat 3 - 5 Eli Per Rósea Set-Dez Cápsula 

Cestrum nocturnum Peq Exo 1,5 - 4 Irr Per Creme-esverdeada Set-Dez Baga 

Licuala grandis Peq Exo Até 3 Irre Perm Creme  Globoso 

Stenolobium stans Peq Nat 5 -7 Irr Per Amarela Jan-Mai Cápsula 

Tibouchina granulosa Peq Nat 8 - 12 Eli Sem Roxa Jul-Dez Cápsula 

Caesalpinia pulcherrima Peq Nat 3 - 5 Arr Perm 

Vermelha / 

Amarela/ 
Laranja 

Set-Mai Vagem 

Cassia fistula Med Exo 6 - 12 Glo Dec Amarela Nov-Mar Vagem 

Handroanthus hrysotrichus Med Nat 4 - 10 Glo Dec Amarela Ago-Set Vagem 

Plumeira rubra Med Nat 4,5 a 7 Cal Per 
Branca-Rosa ou 

amarelada 
Set-Out Vagem 

Tabebuia cassinoides Med Nat 6 - 12 Eli Sem Brancas Jul-Jan Cápsula 

Bauhinia variegata Med Nat Até 8 Arr Per Rosa Jul-Out Vagem 

Paubrasilia echinata Med Nat 9 - 10 Irr Per Amarela Set-Nov Vagem 

Eugenia luschnathiana Med Nat 5 - 10 Glo Dec Branca Set-Out Drupa 

Schinus terebinthifolius Med Nat 5 - 10 Glo Per Esbranquiçadas Abr-Jul Drupa 

Senna spectabilis Med Nat 6 - 9 Lequ Per Amarela Dez-Abr Vagem 

Senna multijuga Med Nat 6 - 10 Umb Dec Amarelar Dez-Abr Vagem 

Eugenia uniflora Med Nat 6 - 9 Arre Sem Rósea-vermelha Ago-Dez Baga 

Plinia grandifolia Med Nat Até 10 Pir Dec Branca Set-Nov Baga 

Handroanthus impetiginosus Med Nat 8 a 12 Eli Dec Roxa Mai-Ago Cápsula 

Xylopia frutescens Med Nat 12 - 18 Pir Per Branca Out-Dez Bago ovoide 

Machaerium aculeatum Med Nat 6 - 12 Eli Dec Lilás Nov-Dez Vagem 

Jacaranda cuspidifolia Med Nat 5 - 10 Eli Dec Arroxeada Set-Out Cápsula 

Cordia oncocalyx Allemão Med Nat 5 - 8 Glo Dec Branca Mar-Mai Drupa seca 

Allophylus edulis Med Nat Até 10 Irr Sem Branco esverdeadas Nov-Mar Drupa 

Byrsonima sericea Med Nat Até 10 Irr Per Amarela Nov-Jan Baga 

Andira fraxinifolia Med Nat 6 - 12 Glo Par Rosa Jun-Jul Drupa 

Roystonea oleracea Gra Exo 30 - 40 Irr Per Branca Out-Jan Drupa 

Caesalpinia peltophoroides Gra Nat 8 - 16 Glo Sem Amarela Ago-Set Vagem 

Bowdichia virgilioides Gra Nat 8 - 16 Eli Dec Violeta Ago-Set Vagem 

Parkia pendula Gra Nat 20 - 30 Cal Per Vermelha Ago-Out Vagem 

Em que: Peq. = Pequeno, Med = médio, Gra = Grande, Nat = Nativa, Exo = Exótica, Umb = Umbeliforme, Irr = Irregular, Esf = Esférica, Eli = 

Elíptica, Arr = Arredondado, Glo = Globosa, Cal = Caliciforme, Leq =Leque, Pir = Pirâmidal, Per = Perene, Sem = Semidecídua, Perm = Permanente, 

Dec = Decídua, Par = Parede 
Fonte: Os autores 

 
CONCLUSÕES 

Foram levantados 126 pontos aptos para o 

plantio de mudas de espécies arbustivas e arbóreas, 

sendo as áreas de estacionamento as com maior 

densidade. 

Em função da quantidade de caixas de concreto 

subterrâneas e das distâncias mínimas 

recomendadas pelos manuais de arborização 

urbana, menos de 1/3 dos locais indicados para 

plantio estão na área de maior circulação de 

pessoas.  

Foram catalogadas 34 espécies, 

predominantemente, nativas da Mata Atlântica, 

sendo 10 de pequeno porte, 20 de médio porte e 04 

de grande porte, com potencial compor a 

arborização do Campus Cabo de Santo Agostinho. 
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Thiago Pereira de Sousa1*, Alan Cauê de Holanda2, Cirilo Berson Alves Freitas2, 

Antonio Giliard dos Santos Oliveira2, Allyson Rocha Alves2 
 
1 Universidade Federal da Paraíba/ 
2 Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

*E-mail: tiagojd2009@hotmail.com 

 

RESUMO: Objetivando avaliar a regeneração natural do componente arbustivo/arbóreo, para verificar sua dinâmica e 

estabelecimento, desenvolveu-se o trabalho no Parque Nacional da Furna Feia, abrangendo os municípios de Mossoró e 

Baraúna. Geologicamente a área está inserida sobre a bacia potiguar, no domínio geomorfológico da chapada do Apodi, 

com relevo suavemente ondulado, solos do tipo Cambissolos e clima do tipo BSwh, tropical, semi-árido quente, com 

precipitação anual média de 670 mm e evapotranspiração média anual de 1.945,20 mm. Foram distribuídas aleatoriamente 

24 unidades amostrais compostas por parcelas fixas de 20,0 x 20,0 m; no interior de cada unidade amostral foi instalada 

uma sub-parcela de 1,0 m x 20 m; onde todos os indivíduos arbustivos/arbóreos com altura ≥ 0,5 m foram amostrados e 

agrupados por classes de altura, em que: C1 = altura (H) ≥ 0,5 até 1,5m; C2 = altura (H) >1,5 até 2,5m; C3 = altura (H) 

>2,5m. As espécies não identificadas in loco foram identificadas por consulta bibliográfica e/ou via comparação com 

exsicatas já identificadas. Na classificação foi adotado o sistema do Angiosperm Phylogeny Group (APG III, 2009). A 

suficiência amostral foi determinada por regressão linear, onde o número de parcelas ajustou-se a uma equação polinomial 

(R2 = 95,4%), se estabilizando na 16ª parcela, com interseção da parte linear e o platô aos 320m², sugerindo que a amostra 

foi suficiente para representar a fitodiversidade da área. Além dos fatores edafoclimáticos existentes, fatores como o 

histórico de uso e a ausência de animais frugívoros podem influenciar na regeneração e estabelecimento das espécies. 

Foram amostrados 227 indivíduos, de 16 espécies e 11 famílias botânicas. Sendo a família Fabaceae com 5 espécies, a 

mais representativa; seguida da Euphorbiaceae com 2 espécies, totalizando 43,75% das espécies amostradas. As 

condições edafoclimáticas, principalmente os índices pluviométricos, dificultam o processo de regeneração e 

desenvolvimento da vegetação na caatinga.  
Palavras-chave: Regeneração natural, Fitodiversidade, Fatores edafoclimáticos. 

 

Regenerative aspects and establishment of bushy-arborean species in caatinga areas 
 

ABSTRACT: In order to assess the natural regeneration of the shrub/arboreal component, to verify its dynamics and 

establishment, work was carried out in the Furna Feia National Park, covering the municipalities of Mossoró and 

Barauna. Geologically, the area is located over the Potiguar basin, in the geomorphological domain of the Chapada do 

Apodi, with gently undulating relief, soils of the Cambissolos type and climate of the BSwh type, tropical, hot semi-arid, 

with average annual precipitation of 670 mm and average annual evapotranspiration of 1,945.20 mm. Twenty-four 

sampling units composed of fixed 20.0 x 20.0 m plots were randomly distributed; within each sampling unit, a 1.0 m x 20 

m subplot was installed; where all bushy/arborean individuals with height ≥ 0.5 m were sampled and grouped by height 

classes, in which: C1 = height (H) ≥ 0.5 to 1.5 m; C2 = height (H) >1.5 to 2.5 m; C3 = height (H) >2.5 m. The species 

not identified in loco were identified by bibliographic consultation and/or by comparison with already identified 

exsiccates. The Angiosperm Phylogeny Group (APG III, 2009) system was adopted in the classification. Sample 

sufficiency was determined by linear regression, where the number of plots was adjusted to a polynomial equation (R2 = 

95.4%), stabilizing at the 16th plot, with intersection of the linear part and the plateau at 320m², suggesting that the 

sample was sufficient to represent the phytodiversity of the area. In addition to the existing soil and climate factors, 

factors such as the history of use and the absence of frugivorous animals may influence the regeneration and 

establishment of species. A total of 227 individuals from 16 species and 11 botanical families were sampled. Being the 

Fabaceae family with 5 species, the most representative; followed by the Euphorbiaceae with 2 species, totaling 43.75% 

of the species sampled. The edaphoclimatic conditions, mainly the rainfall indices, hinder the process of regeneration 

and development of vegetation in the caatinga.   

Keywords: Natural regeneration, Phytodiversity, Soil and climate factors. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Entre os biomas brasileiros a caatinga é um dos 

que possui potencial de exploração, ainda que suas 

espécies arbóreas tenham por características porte 

médio/pequeno, fustes com diâmetros pequenos e 

tortuosos, sendo que os principais meios de 
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exploração são extração de lenha e atividades 

agrossilvopastoris. 

Para o aprimoramento dessas atividades, e uma 

exploração racional e sustentável da caatinga, faz-

se necessária a compreensão de sua dinâmica 

biológica, sendo imperativo conhecer os processos 

de regeneração natural (ALVES et al., 2010). 

Sendo a regeneração natural entendida como o 

conjunto de descendentes das plantas que se 

encontram entre 0,1 m de altura até o limite de 

diâmetro estabelecido no levantamento estrutural, 

sua avaliação é de extrema importância, 

consistindo em um indicador de avaliação e 

monitoramento da restauração de ecossistemas, o 

qual auxilia no processo de renovação da 

composição florística do local e a manutenção das 

espécies nativas de uma determinada região 

(HÜLLER et al., 2011). 

O processo regenerativo poderá ocorrer 

seguindo múltiplas trajetórias, em um equilíbrio 

dinâmico, onde cada comunidade final apresentará 

particularidades florísticas e estruturais de acordo 

com o ambiente, e o histórico de ocupação e de 

perturbações (AQUINO et al., 2013). 

Neste sentido, a avaliação do potencial 

regenerativo de um ecossistema é fundamental para 

descrever os padrões de substituição das espécies 

e/ou das alterações estruturais, bem como os 

processos envolvidos na manutenção da 

comunidade (ALVES et al., 2010). 

Segundo Caldato et al. (1996), o entendimento 

dos processos de regeneração natural das florestas 

é importante para o sucesso do seu manejo, o qual 

necessita de informações básicas em qualquer nível 

de investigação. 

A regeneração natural é vital para assegurar que 

as florestas desempenhem suas funções, sendo a 

reposição natural das espécies o que irá garantir o 

equilíbrio e a perpetuação dos ecossistemas 

(HÜLLER et al., 2011). 

Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi avaliar 

a regeneração natural do componente 

arbustivo/arbóreo no Parque Nacional da Furna 

Feia, para verificar sua dinâmica e 

estabelecimento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no Parque Nacional 

da Furna Feia, localizado geograficamente a 5º 03' 

15'' de latitude sul e 37º 30' 54'' de longitude a 

oeste, com altitude de 120,0 m acima do nível do 

mar, abrange áreas dos municípios de Mossoró e 

Baraúna, estado do Rio Grande do Norte, 

totalizando uma área de 8.494 hectares. 

Geologicamente a região situa-se sobre a bacia 

potiguar, no domínio geomorfológico da chapada 

do Apodi, com relevo suavemente ondulado e solos 

do tipo Cambissolos (EMBRAPA, 2013). 

O clima da região é do tipo BSwh, tropical, 

semi-árido quente, com 7 a 8 meses secos por ano, 

ou seja, clima seco e muito quente, com chuvas 

concentradas entre o verão e o outono. A 

temperatura média anual é de 27,5 °C e insolação 

média de 236 h/mês (Köppen). A precipitação 

anual média gira em torno de 670 mm e a 

evapotranspiração média anual em torno de 

1.945,20 mm (ROCHA, 2016). 

Foram distribuídas aleatoriamente 24 unidades 

amostrais compostas por parcelas fixas de 20,0 x 

20,0 m; no interior de cada unidade amostral foi 

instalada uma sub-parcela de 1,0 m x 20 m (20m²), 

sendo amostrados todos os indivíduos 

arbustivos/arbóreos com altura ≥ 0,5 m, agrupados 

por classes de altura, em que: C1 = altura (H) ≥ 0,5 

até 1,5m; C2 = altura (H) >1,5 até 2,5m; C3 = altura 

(H) >2,5m (ARANTES et al., 2012). 

As espécies não identificadas in loco tiveram 

material botânico coletado e posteriormente 

identificado por meio de consulta bibliográfica 

e/ou via comparação com exsicatas já 

identificadas. Na classificação das espécies foi 

adotado o sistema de classificação do Angiosperm 

Phylogeny Group (APG III, 2009). 

Para obtenção da suficiência amostral foi 

realizado ajuste de curvas através do Sistema de 

Análise Estatística e Genética (SAEG) e, para a 

estrutura da vegetação (composição florística e 

alguns parâmetros da estrutura horizontal) foi 

utilizado o software Mata Nativa 2.0.  

 

RESULTADOS  

A determinação da suficiência amostral foi 

realizada por regressão linear com resposta em 

platô, onde o número de parcelas amostradas para 

as três sub áreas avaliadas ajustou-se a uma 

equação polinomial com coeficiente de determina-

ção significativo (R2 = 95,4%), tendo se 

estabilizado na 16ª parcela, com interseção da parte 

linear e o platô aos 320m², sugerindo que a amostra 

é suficiente para representar a fitodiversidade da 

área (Figura 1).  
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Figura 1 - Representação gráfica da suficiência amostral da 

regeneração natural do componente arbustivo-arbóreo adulto 

"Área x Número de espécies amostradas" no Parque Nacional 

da Furna Feia, municípios de Mossoró e Baraúna, RN. 

 

Segundo Silva et al. (2012), a variabilidade de 

espécies e indivíduos da regeneração natural em 

áreas de caatinga, está associada a precipitação. 

Porém, Rodal et al. (2008) relataram que não 

apenas a precipitação pode modificar a quantidade 

de espécies e indivíduos regenerantes. Embora esse 

seja um dos fatores mais importantes, elementos 

como a situação topográfica, classe, profundidade 

e permeabilidade do solo também devem ser 

considerados. 

Na avaliação da regeneração natural, além dos 

fatores edafoclimáticos em que essas áreas estão 

inseridas, fatores como o histórico de uso e a 

ausência de animais frugívoros, devem ser 

considerados (SILVA et al., 2012).  

Na área foram amostrados um total de 227 

indivíduos, distribuídos em 16 espécies e 11 

famílias botânicas. A família Fabaceae, com 5 

espécies, foi a mais representativa na área 

estudada; seguida da família Euphorbiaceae com 2 

espécies, totalizando 43,75% das espécies 

amostradas (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Famílias e espécies amostradas na regeneração natural do componente arbustivo-arbóreo adulto no Parque Nacional da 

Furna Feia, municípios de Mossoró e Baraúna, RN. 

Família/Espécie 
Número de indivíduos por classe 

Hábito 
C1 C2 C3 

Fabaceae 

Mimosa arenosa (Willd.) Poir. 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. 

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

 

38 

19  

5 

11 

22 

 

8 

11 

2 

2 

2 

 

2 

1 

- 

3 

- 

 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Solanaceae 

Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don 

 

6 

 

6 

 

1 

 

Arbóreo 

Euphorbiaceae 

Croton blanchetianus Baill. 

Manihot carthagenensis subsp. (Mull. Arg.) 

 

18 

12 

 

16 

3 

 

- 

- 

 

Arbustivo 

Arbóreo 

Combretaceae 

Combretum leprosum Mart. 

 

3 

 

3 

 

- 

 

Arbustivo 

Apocynaceae 

Aspidosperma pyrifolium Mart. 

 

5 

 

1 

 

- 

 

Arbóreo 

Burseraceae 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett 

 

8 

 

- 

 

- 

 

Arbóreo 

Capparaceae 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Pres 

 

1 

 

2 

 

- 

 

Arbustivo 

Olacaceae 

Ximenia americana L. 

 

7 

 

0 

 

1 

 

Arbustivo 

Boraginaceae 

Auxemma oncocalyx 

 

3 

 

2 

 

- 

 

Arbóreo 

Sapotaceae 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Arbóreo 

Rhamnaceae 

Ziziphus joazeiro Mart. 

 

1 

 

- 

 

- 

 

Arbóreo 

Total 160 59 8  
Fonte: Autores. 

 
Segundo Alves et al. (2010), na maioria dos 

levantamentos florísticos realizados em 

ecossistemas de Caatinga, as famílias Fabaceae e 

Euphorbiaceae se sobressaem. Esse fato evidencia 

a importância ecológica dessas famílias, 

principalmente por apresentarem espécies de 
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folhagem decídua com redução drástica da 

atividade fotossintética na estação seca (COSTA et 

al., 2015). 

A baixa concentração de espécies de outras 

famílias, também constitui uma das características 

marcantes na composição florística da caatinga, 

onde parte significativa das famílias apresentam 

um número reduzido de espécies (CARVALHO et 

al., 2012). 

Observa-se ainda que essas duas famílias são 

responsáveis por 55,06% dos indivíduos da 

regeneração, com maior representatividade. 

Porem, a classe inicial (C1) é a única onde se 

encontra todas as espécies amostradas, de modo 

que muitos dos indivíduos não conseguem se 

estabelecer nas classes superiores, comprometendo 

a comunidade arbustiva/arbórea futura da área. 

De acordo com Alves et al. (2010), esse 

comportamento está associado as condições 

edafoclimáticas da caatinga, que apresentam 

grandes variações, podendo ser determinantes no 

desenvolvimento futuro da sua vegetação. Cabe 

resaltar que a regeneração natural nos ambientes 

semiáridos geralmente é lenta, pois, depende 

principalmente da precipitação (ALVES JUNIOR 

et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES 
As condições edafoclimáticas, principalmente 

os índices pluviométricos, dificultam o processo de 

regeneração e desenvolvimento da vegetação na 

caatinga. 

As famílias Fabaceae e Euphorbiaceae 

possuem maior representatividade de espécies, 

apresentando adaptação e sobrevivência as 

variações edafoclimáticas da caatinga. 
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Avaliação das condições do saneamento básico no município de Teotônio Vilela-AL. 
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RESUMO: A maioria dos problemas sanitários que afetam a população mundial está intrinsecamente 

relacionada com o meio ambiente. O saneamento básico pode ser considerado como um instrumento para 

prevenção de doenças causadas pelo meio, através da ação humana. Dessa forma, o objetivo do presente 

trabalho foi realizar um levantamento da percepção dos moradores sobre as condições do saneamento básico 

no munícipio de Teotônio Vilela – AL. Para isso, foram aplicados vinte e cinco questionários semiestruturados, 

abordando questões sobre saneamento básico. Após as análises constatamos a necessidade de implantar uma 

rede de saneamento básico, para assim, evitar doenças que são transmitidas através do uso de água não potável, 

do destino irregular dos esgotos e dos resíduos sólidos urbano, que afetam a qualidade de vida.  

Palavras Chaves: Impactos Ambientais. Qualidade de vida. Meio Ambiente. 

 

Evaluation of the conditions of basic sanitation in the municipality of Teotônio Vilela-AL. 

 

ABSTRACT: The most health problems affecting the world's population are intrinsically related to the 

environment. Basic sanitation can be considered as an instrument to prevent diseases caused by the 

environment through human action. In this way, the aim of this research was to carry out a survey of the public 

perception about the basic sanitation conditions in the municipality of Teotônio Vilela - AL. For this, twenty-

five semi-structured questionnaires were applied, addressing basic sanitation issues. After the analysis, we 

verified the need to establish a basic sanitation network to avoid diseases that are transmitted through the use 

of non-potable water, irregular waste disposal and urban solid waste that affect the life quality. 

Keywords: Environmental Impacts. Life quality. Environment. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
INTRODUÇÃO 

Saneamento básico pode ser definido como um 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais dentre os quais, pode-se citar: 

abastecimento de água potável, esgoto sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

(RUSCHEL; LEITE, 2002). Sendo considerado 

primordial a manutenção e qualidade de vida, pela 

oferta de água potável e promoção de soluções de 

esgotamento sanitário através da coleta e 

tratamento adequado (OLIVEIRA, 2005). Segundo 

a Constituição Brasileira de 1988, esse é um direito 

de todos os cidadãos.  

Cabe destacar que, o saneamento pode ser 

retratado como um dos mais importantes aspectos 

da saúde pública mundial (ANTUNES, 1996). Este 

afirma ainda que 80% das doenças e mais de 1/3 da 

taxa de mortalidade em todo o mundo decorram da 

má qualidade da água utilizada pela população ou 

da falta de esgotamento sanitário apropriado. 

Patologias como hepatite A, dengue, cólera, 

diarreia, leptospirose, febre tifoide e paratifoide, 

esquistossomose, infecções intestinais, entre 

outras, que afetam particularmente crianças de até 

cinco anos (FRANCEYS, 1994), as quais são 

conhecidas pelos médicos, como “doenças de 

pobre” ou “doenças do subdesenvolvimento” (SÁ, 

1996).  

No ponto de vista de Cavinatto (1992) “evitar a 

disseminação de doenças veiculadas por detritos na 

forma de esgotos e lixo é uma das principais 

funções do saneamento básico. Os profissionais 

que atuam nesta área são também responsáveis 

pelo fornecimento e qualidade das águas que 

abastecem as populações. ” 

Dentre as principais atividades relacionadas ao 

saneamento está à coleta de lixo e esgoto (resíduos 

sólidos e líquidos), provenientes das atividades 

humanas, que na maioria das vezes tem o descarte 

incorreto, sendo direcionados para os rios e lagos 

(ANDRADE; JERÔNIMO, 2004). Esses autores 
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também acreditam, que a coleta correta desses 

resíduos, irá prevenir a poluição das águas de 

mananciais como rios e mares por exemplo. 

Entretanto, tais ações garantem que a água utilizada 

pelos indivíduos para consumo seja de qualidade, 

assim como seu fornecimento, além da drenagem 

da água das chuvas, assim como cuidados com as 

águas subterrâneas e prevenção de enchentes 

(BORTOLETO, 2007). 

Como citado anteriormente, o saneamento é 

essencial a saúde pública preventiva, pois através 

deste é possível reduzir a procura aos hospitais e 

postos de saúde, por eliminar parte de chances de 

contágio por diversas moléstias (GUIMARÃES et 

al., 2007). Desse modo, acredita-se que, onde há 

saneamento, maiores são as possibilidades de uma 

vida mais saudável e menores os índices de 

mortalidade, principalmente infantil que 

permanecem nos mais baixos patamares. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo 

principal realizar levantamento da percepção dos 

moradores sobre as condições do saneamento 

básico, no munícipio de Teotônio Vilela – AL. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local de estudo 

Teotônio Vilela é um município brasileiro do 

estado de Alagoas, localizado na mesorregião leste 

de Alagoas, a 156 metros de altitude e a 101 km2 

de distância da capital do estado. De acordo com o 

IBGE (2010), sua população é estimada em 44.666 

habitantes, e apresenta 47,1% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado (Figura 1). 

 
Figura 11 – Mapa do munícipio de Teotônio Vilela - AL. 

Fonte: (Silva, 2019). 

 

Coleta de dados 

A pesquisa consistiu-se na aplicação de 

questionários semiestruturados, realizado no 

município de Teotônio Vilela-AL, com a finalidade 

de verificar a importância do saneamento básico e 

suas possíveis contribuições para a garantia da 

qualidade de vida.  

Este trabalho buscou verificar novas percepções 

a partir dos dados coletados, visto que Martins e 

Bógus (2004) apontam que “a pesquisa qualitativa 

busca uma compreensão particular daquilo que 

estuda, não se preocupando com generalizações 

populacionais, princípios e leis. O foco de sua 

atenção é centralizado no específico, no peculiar, 

buscando mais a compreensão do que a explicação 

dos fenômenos estudados”.  

Para responder nosso objetivo, foram 

preenchidos 25 questionários, com perguntas 

objetivas e sem a identificação dos entrevistados, 

abordando questões como: se a residência tem 

esgoto? se o residente sabe para onde vai? se no 

munícipio tem tratamento de água? se existe mau 

cheiro dos esgotos? se a entupimento das bocas de 

lobos? entre outras indagações. Também foram 

levantados dados demográficos, em relação a 

gênero e idade. 

Para obtenção dos resultados utilizou-se o 

programa Excel (2010), usando padrão de 

contagem e aplicação de percentual dos dados 

qualitativos adquiridos na pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Salzano (2013) destaca que a qualidade de vida 

deve ser analisada em múltiplas dimensões, visto 

que abrange diversos aspectos e campos do 

conhecimento. Este ressalta ainda, que a mesma 

pode ser entendida como as satisfações das 

necessidades humanas, e que essas necessidades se 

quantificam em itens básicos, como por exemplo, 

o saneamento. 

No que diz respeito a faixa etária, a maioria dos 

entrevistados (60%) ficaram entre 18 e 35 anos, 

sendo (68%) do sexo feminino. Quando 

questionados sobre a fonte de abastecimento de 

água nas residências, 72% afirmam ser da rede 

pública (Figura 2). De acordo com Barros et al. 

(1995), o Sistema de Abastecimento de Água 

representa o "conjunto de obras, equipamentos e 

serviços destinados ao abastecimento de água 

potável de uma comunidade para fins de consumo 

doméstico, serviços públicos, consumo industrial 

entre outros usos". 

Ao pronunciar sobre a satisfação com a 

qualidade da água, percebe-se que os moradores 

atentam mais ao sabor e odor da água, onde (64%) 

reclama do gosto e (36%) reclamam da cor da água 

que chega para o consumo (Figura 3). Nesse 

sentindo, Silva et al (2009) alerta que quando os 

consumidores detectam a presença de sabor na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
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água, eles podem acreditar que não é segura. 

Porém, Cavinatto (1992) relata que desde a 

antiguidade o homem aprendeu intuitivamente que 

a água poluída por dejetos e resíduos podia 

transmitir doenças e afirma ainda existir exemplo 

de civilizações, como a grega e a romana, que 

desenvolveram técnicas avançadas para a época, de 

tratamento e distribuição da água. 

 
 

Figura 12 – Fonte de abastecimento. 

 

 
 

Figura 13 – Problemas apresentados na água. 
 

No momento em que foram indagados pela falta 

de água, 60% disseram que ocorria falta de água no 

mínimo duas vezes na semana (Figura 4). Nessa 

perspectiva, a ONU (Organização das Nações 

Unidas, 2010) divulgou uma nota com uma 

previsão de que até 2050, pelo menos uma em cada 

quatro pessoas viverá em um país onde a falta de 

água potável será crônica ou recorrente. Além das 

implicações imediatas sobre a saúde e a qualidade 

de vida da população que mora em áreas 

degradadas, a falta de água tratada, coleta e 

tratamento de esgoto adequado representa um 

impacto direto sobre o mercado de trabalho, como 

também nas atividades econômicas que dependem 

de boas condições ambientais para seu pleno 

exercício (BNDES, 2017). 

No quesito relacionado às doenças contraídas 

nos últimos seis meses, que afetou alguém da 

residência, relacionada à água, esgoto e lixo, 48% 

dos entrevistados falaram que já contraíram a 

Esquistossomose, 60% Diarreia, e, 15% 

responderam que tem casos na família de Hepatite 

e 3% Leptospirose. Para Santana; Luvizotto; Cuba 

(2012) o saneamento básico é tido como um 

conjunto de procedimentos através do qual o 

governo se utiliza para proporcionar à população, 

tanto urbana como rural, uma situação higiênica e 

saudável, buscando garantir a qualidade de vida e a 

promoção da saúde, e evitando também a 

proliferação de doenças.  

Sabe-se que, a maioria dos problemas sanitários 

que afetam a população mundial estão 

intrinsecamente relacionados com o meio 

ambiente, como exemplo, a diarreia que atinge 

mais de quatro bilhões de casos por ano, doença 

essa que mais aflige a humanidade, causando em 

média 30% das mortes de crianças com menos de 

um ano de idade (BOFF, 2004). Entre as causas 

dessa doença destacam-se as condições 

inadequadas de saneamento (GUIMARÃES et al. 

2007). Como vimos, o saneamento é condição 

básica para a dignidade humana, ou seja, quanto 

maior o acesso ao saneamento, menor a 

mortalidade infantil.  

 

Figura 14 – Falta de água. 

 

 
 

Figura 15 – Doenças contraídas nos últimos seis meses. 

 

Quando foram questionados se havia rede de 

esgoto nas residências, 100% responderam que 

sim. Segundo dados do IBGE (2010) o saneamento 

básico melhorou nos últimos anos, porém, um em 

72%

28%

Rede Pública Poço

64%

36%

Cor Gosto

60%

40%

Uma vez por semana Duas vezes por semana

36%

46%

15%
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cada quatro domicílios ainda não tem rede de 

esgoto. Por outro lado, quando indagados sobre o 

destino do esgoto residencial, mais de (21%) dos 

entrevistados não souberam responder para onde 

vai o esgoto e os que responderam foi de maneira 

incerta (19%), relatando acreditar que pode ir para 

estação de tratamento de esgoto. Formas 

inadequadas de encaminhar os esgotos sanitários 

podem trazer sérias consequências para o meio 

ambiente e para a saúde pública, poluindo 

mananciais e contaminando águas naturais, que 

nem sempre passam por estações de tratamento 

eficientes antes do abastecimento público 

(GIESTA et al., 2005). 

Os moradores que foram inquiridos a respeito 

de mau cheiro vindo de esgoto (75%) responderam 

que vez ou outra, sentem mau cheiro vindo do 

esgoto, mas que estão acostumados a conviver com 

essa situação (Figura 6). Segundo Monico (2001) 

embora exista alguma percepção dos problemas 

ambientais, geralmente, os mesmos aceitam a 

convivência com esses agravos, assumindo 

frequentemente uma atitude passiva em face da 

existência do problema. Em relação a presença de 

lixo nas grades de drenagem ou nas bocas de lobos, 

(76%) disseram que sim, após complementar que 

algumas ruas sofrem com inundações no tempo 

chuvoso (Figura 7) 

Segundo Coelho (2009) lixo pode ser definido 

como todo e qualquer material sólido ou 

semissólido, indesejável que necessita ser 

removido por ter sido considerado inútil por quem 

o descarta, ou seja, todo material que sobra das 

atividades humanas, ou provenientes da natureza, 

como exemplo, folhas, terras, areia, galhos de 

árvore. 

 
Figura 16 – Destino do esgoto das residências. 

 

 
Figura 7 – Lixo nas grades de drenagem ou bocas de lobo. 

 

O surgimento de novos comportamentos 

individuais e coletivos só será possível com 

programas de capacitação e conscientização 

ambiental das populações envolvidas, pois “assim 

como o homem moderno adquiriu posturas no que 

diz respeito ao cuidado de si (banho, alimentação, 

roupas limpas, etc.) torna-se agora necessário criar 

hábitos voltados para a preservação do meio no 

qual está inserido”. (LERNER, 2004.) 

Infelizmente, o cidadão depara-se 

frequentemente com grande acúmulo de resíduos 

em bocas de lobos, alguns dos quais poderiam ser 

recicláveis, como: papel, plástico, garrafas pet, 

pneus, metais, alumínio, estão entre os materiais 

recicláveis (COELHO, 2009) (Figura 8). Nesse 

contexto, entendemos por reciclagem o processo de 

reaproveitamento dos resíduos sólidos, em que os 

seus componentes são separados, transformados e 

recuperados, envolvendo economia de matérias-

primas e energia, combate ao desperdício, redução 

da poluição ambiental e valorização dos resíduos, 

com mudança de concepção em relação aos 

mesmos (PNUD, 1998). 

 

 
Figura 8 - Resíduos em boca de lobo.  

Fonte: (Google, 2019). 

 

Guimarães et al. (2007) explica que investir em 

saneaento é uma das formas de se reverter o quadro 

existente. Além disso, a conservação da limpeza 

dos ambientes, evitando resíduos sólidos em locais 

inadequados, também evita a proliferação de 

vetores de doenças como ratos e insetos que são 
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responsáveis pela disseminação de algumas 

moléstias.   

Segundo a mitologia grega, o Deus da Medicina 

Esculápio tinha duas filhas: Higea e Panacéa. A 

primeira delas cuidavada prevenção das doenças, 

ensinando medidas de limpeza à população. Os 

hábitos difundidos por Higea deram origem ao 

termo: higiene‖, que significa um ambiente limpo e 

sadio. A segunda filha, Panacéa, curava as pessoas 

enfermas. Isso deu origem à expressão panacéia‖, 

usada hoje quando alguma descoberta serve para 

resolver muitos problemas ou curar muitas doenças 

(CAVINATTO, 1992). 

Assim, o saneamento se destaca pela 

essencialidade atribuída aos serviços necessários 

para a garantia de salubridade ambiental e 

dignidade humana. De tal maneira que, tais 

serviços proporcionam benefícios significativos 

para a população em diversos campos, como saúde, 

preservação ambiental e desenvolvimento de 

atividades econômicas, como o turismo, por 

exemplo (MOTA, 2005). Ainda na visão do mesmo 

autor, a situação do saneamento ainda é precária no 

Brasil, especialmente no que diz respeito ao 

esgotamento sanitário. 

 

CONCLUSÕES 

Desta forma podemos concluir que, oferecer 

condições favoráveis de saneamento básico é 

fundamental para melhorar a qualidade de vida e 

do meio ambiente. Para que isso aconteça, é 

importante que as autoridades estejam atentas as 

necessidades de saneamento e disponibilizem para 

população. 

Por isso é importante melhorar principalmente 

no abastecimento de água potável e tratamento de 

esgoto, assim como realizar oficinas sobre 

educação ambiental para população com a 

finalidade trabalhar a conscientização ambiental e 

fornecer todas informações necessárias para 

realização do destino correto dos resíduos sólidos 

urbanos, pois só assim, é possível inverter o quadro 

existente, e proporcionar a população um ambiente 

mais saudável.  
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi aplicar a ferramenta metodológica Índices de Desenvolvimento Sustentável para 

Municípios (IDSM) com o intuito de avaliar os indicadores de desenvolvimento no município de Canguaretama/RN, a 

partir do agrupamento de variáveis, oriundas do IDS Brasil 2010, que desencadeará índices e apresentará a situação do 

local em relação ao desenvolvimento sustentável. Utilizou-se, de maneira contextualizada, as realidades ambiental, social, 

econômica, demográfica e político-institucional, por meio da aplicação da metodologia do IBGE IDS Brasil 2010 

adaptada pela ferramenta experimental IDSM, o qual contempla as dimensões social, econômica, ambiental demográfica 

e político-institucional. Os resultados desse estudo revelam uma situação de insustentabilidade no município de 

Canguaretama/RN, com indicadores que mostram um descaso com o meio ambiente; precariedade na prestação de 

serviços básicos de saúde, educação, habitação, saneamento e distribuição de renda; a situação econômica apresenta como 

fonte principal o setor primário, carcinicultura e cana-de-açúcar, porém o movimento da economia dá-se pela prática do 

setor comercial; e falhas no que diz respeito à conservação e preservação do meio ambiente, a equidade social e integração 

de todos os atores sociais (sociedade, mercado e governo) envolvidos na busca do desenvolvimento sustentável. 

Palavras-chave: Indicadores, Desenvolvimento, Índice. 

 

Environmental sustainability assessment of the municipality of Canguaretama, Rio Grande do Norte 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to apply the indexes tool for Sustainable Development to Municipalities 

(IDSM) in order to evaluate the development indicators in the municipality of Canguaretama / RN, based on the grouping 

of variables from IDS Brazil 2010, which will trigger indexes and present the local situation in relation to sustainable 

development. The environmental, social, economic, demographic and political-institutional realities were used in a 

contextualized way, through the application of IBGE IDS Brazil 2010 methodology adapted by the IDSM experimental 

tool, which contemplates the social, economic, demographic environmental dimensions and political-institutional. The 

results of this study reveal a situation of unsustainability in the municipality of Canguaretama / RN, with indicators 

showing a disregard for the environment; precariousness in the provision of basic health services, education, housing, 

sanitation and income distribution; the economic situation has as main source the primary sector, shrimp farming and 

sugarcane, but the movement of the economy is due to the practice of the commercial sector; and failures with respect to 

the conservation and preservation of the environment, social equity and integration of all social actors (society, market 

and government) involved in the pursuit of sustainable development. 

Keywords: Indicators, Development, Index. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A partir do final do século XX a sociedade 

começou a observar os constantes efeitos 

provocados pelo modelo de desenvolvimento 

econômico voltado para geração de receitas e 

acumulação de bens. Nesse período, iniciaram-se 

as preocupações com o meio ambiente e o modelo 

econômico voltado para extração de recursos 

naturais de forma indiscriminada buscou uma nova 

compreensão da economia mundial, passando a 

incorporar não apenas crescimento econômico, 

mas o desenvolvimento local, regional e mundial e 

a necessidade de preservação dos recursos naturais, 

a fim de evitar a escassez das fontes energéticas 

esgotáveis (GOMES et al., 2017). 

Nessa perspectiva, surgiu o conceito de 

desenvolvimento sustentável. Segundo o Relatório 

da Comissão Mundial de Desenvolvimento 

sustentável e Meio Ambiente, desenvolvimento 

sustentável significa satisfazer as necessidades das 

gerações presentes sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras suprirem suas próprias 

necessidades (IBGE, 2015).  

Para inserir esse novo paradigma no sistema 

econômico atual, foi necessário formular 

ferramentas de metodologia de avaliação da 

sustentabilidade de forma integrada, considerando 

as dimensões ambiental, social, econômica e 

institucional. Nessa perspectiva, surge, a 

construção dos indicadores de sustentabilidade 
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com grande representatividade dentro do contexto 

do desenvolvimento sustentável. 

A ideia de construção de indicadores de 

sustentabilidade foi inspirada por um movimento 

internacional, que movimentou a sociedade e o 

governo, liderado pela Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável (CSD), das Nações 

Unidas, durante a década de 1990. Os frutos desse 

movimento foram adotados como base para 

confecção dos capítulos 8 e 40 da agenda 

21(documento aprovado durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realiza no rio de Janeiro em 

1992), a qual baseia-se na relação entre meio 

ambiente, desenvolvimento sustentável e 

informações pertinentes à tomada de decisões 

(GOMES et al., 2017; TAYRA, 2006). 

De acordo com o trabalho do IBGE (2015), 

indicadores é a denominação dada às ferramentas 

constituídas por uma ou mais variáveis, as quais, 

quando estão agregadas, mostram diversas 

informações sobre o fenômeno a que se referem. 

Eles são essenciais para indicar necessidades e 

prioridades no processo de avaliação de políticas 

públicas, mas também para guiar ações e subsidiar 

o acompanhamento e análise das metas rumo ao 

alcance do desenvolvimento sustentável. 

Como os indicadores viabilizam o acesso a 

informações - a fenômenos de curto, médio e longo 

prazos - já disponíveis sobre os temas relevantes 

para o desenvolvimento, eles servem para 

identificar variações, comportamentos e 

tendências; para estabelecer comparações entre 

países, entre regiões dentro de um país, como por 

exemplo o Brasil, e entre localidades; e, são 

capazes de facilitar o entendimento ao crescente 

público envolvido com o tema (IBGE, 2015). 

A mensuração do progresso da sustentabilidade, 

através do uso de indicadores de desenvolvimento, 

no município de Canguaretama/RN é importante, 

tendo em vista que as preocupações referentes a 

impactos ambientais positivos e negativos têm 

direcionado o mundo a mudanças de atitudes para 

alcançar os objetivos do desenvolvimento 

sustentável. 

Desse modo, é fundamental aplicar uma 

ferramenta de mensuração da sustentabilidade para 

avaliar a situação do munícipio nessa temática e, 

consequentemente, verificar medidas de reversão e 

promoção do desenvolvimento sustentável, caso o 

quadro seja desfavorável. Pois, apesar de não 

disponibilizar de algumas informações, os dados 

coletados são suficientes para analisar a realidade 

do local, e fornecer informações importantes para 

avaliação e implantação de políticas públicas 

favoráveis a equidade, conservação e preservação 

dos recursos naturais e desenvolvimento 

econômico. 

Dentro desse contexto, o objetivo geral do 

trabalho foi aplicar a ferramenta metodológica 

Índices de Desenvolvimento Sustentável para 

Municípios (IDSM) com o intuito de avaliar os 

indicadores de desenvolvimento no município de 

Canguaretama/RN, a partir do agrupamento de 

variáveis, oriundas do IDS Brasil 2015, que 

desencadeará índices e apresentará a situação do 

local em relação ao desenvolvimento sustentável. 

 

MATERIAL E METÓDOS 

O estudo foi realizado no município de 

Canguaretama/RN, situado entre as coordenadas 

geográficas 6°22’48” S e 35°07’44” O, e limita-se 

territorialmente ao norte com Goianinha e Tibau do 

Sul; ao Sul com Baía formosa, Pedro Velho e 

Mamanguape; ao Leste com o Oceano Atlântico, 

Vila Flor e Baía Formosa; e ao Oeste com Espírito 

Santo e Pedro Velho. 

O clima predominante da região é tropical 

úmido com temperatura média anual de 27,5ºC. Os 

meses de maio a julho são os de maior abundância 

de chuva e a precipitação pluviométrica anual é de 

1341 mm. Os meses janeiro e julho são 

considerados respectivamente, o mais quente e o 

mais frio. Devido à alta umidade relativa do ar 

(79%), e a amplitude térmica é baixa (GALVÃO 

NETO, 2010).  

A vegetação predominante é caracterizada pela 

floresta tropical também conhecida como Bioma de 

Mata Atlântica. Como a biodiversidade desse 

ecossistema é alta, a vegetação também transita 

entre o tabuleiro e o manguezal, passando por áreas 

aluvionares onde ainda restam carnaubais. 

Para mensurar o progresso da sustentabilidade 

de um empreendimento ou localidade, seja para 

fins econômicos ou políticos, é necessário obter 

informações quantitativas que reflitam a realidade 

do local através da verificação e análise dos dados 

coletados relacionados à sustentabilidade. É nesse 

contexto que surge o sistema de indicadores como 

ferramenta metodológica de mensuração capaz de 

fornecer informações sobre os avanços da 

sociedade em relação à sustentabilidade. 

A mensuração da sustentabilidade do município 

foi feita por meio do IDSM. O IDSM é uma 
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ferramenta adaptada da proposta metodológica 

desenvolvida pelo Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA) para 

verificação dos processos de desenvolvimento 

sustentável de alguns países da América Latina. 

Para tal construção obter êxito foi necessário 

estudar todos os estados brasileiros e todos os 

municípios do estado da Paraíba. 

A partir da análise das referências consultadas 

para realização deste trabalho, foram definidas as 

dimensões e variáveis, que serão mostradas no 

quadro 01, e, em seguida, as respectivas 

justificativas, com base nas fontes IDS (2015) e 

Martins, Cândido (2008). 

 
Tabela 1. Dimensões e variáveis da sustentabilidade. 

Dimensão Variáveis 

Dimensão 

ambiental 

Qualidade das águas/ tratamento das águas/acesso ao sistema de abastecimento de água/ tipo de esgotamento sanitário 

por domicílio/ acesso à coleta de lixo urbano e rural 

Dimensão 

social 

Esperança de vida ao nascer/ mortalidade infantil/ prevalência da desnutrição total/ imunização contra doenças 

infecciosas infantis/ oferta de serviços básicos de saúde/ escolarização/ alfabetização/ escolaridade/ analfabetismo 

funcional/ famílias atendidas com programas sociais/ adequação de moradia nos domicílios/ mortalidade por 

homicídio/ mortalidade por acidente de transporte 

Dimensão 

econômica 

Produto Interno Bruto per capita/ participação da indústria no PIB/ saldo de balança comercial/ renda per capita/ 

rendimentos provenientes do trabalho/ índice de Gini de distribuição do rendimento 

Dimensão 

político-

institucional 

Despesas por função/ acesso de serviço de telefonia fixa/ participação nas eleições/ número de conselhos 

municipais/transferências intergovernamentais da União 

Dimensão 

demográfica 

Crescimento da população/ razão entre a população urbana e rural/ densidade demográfica/ razão entre a população 

masculina e feminina/ distribuição da população por faixa etária 

Dimensão 

cultural 

Quantidade de bibliotecas, museus, ginásios e estádios/ cinemas/ unidades de ensino superior/ teatros ou salas de 

espetáculos/ centro culturais. 
Fonte: Martins, Cândido (2008) 

 
Como as variáveis selecionadas apresentam 

grandezas de natureza diferentes, foi necessário 

transformá-las em índices para tornar possível a 

agregação das mesmas nas respectivas dimensões 

e, consequentemente, fazer a estimação do IDSM. 

Para isso, adotou-se como base a proposta 

metodológica do IICA para verificação dos 

processos de desenvolvimento sustentável de 

alguns países da América Latina, utilizada no 

Brasil por Waquil et al., (2006), em que se utiliza 

um procedimento de ajuste entre os valores das 

variáveis numa escala com variação de zero (valor 

mínimo) a um (valor máximo) (MARTINS, 

CÂNDIDO, 2008). Logo, os índices apresentarão 

valores entre 0 e 1. 

Após a etapa de identificação dos tipos de 

relação, em positiva ou negativa, da variável com o 

processo de desenvolvimento sustentável, é 

efetuado o cálculo dos índices através de fórmulas 

que reconhecem as relações e permitem a análise 

da sustentabilidade a partir da agregação de todos 

os índices. A formulação matemática é dada pelas 

equações 1 e 2 a seguir: 

 

Quando a relação é positiva: 

I = (x-m) / (M-m) (Equação 1) 

Quando a relação é negativa: 

I = (M-x) / (M-m) (Equação 2) 

 

em que: I: Índice calculado para cada estado ou 

município; x: valor de cada variável em cada estado 

ou município; m: valor mínimo identificado nessas 

localidades; M: valor máximo identificado nessas 

localidades. 

Para composição dos indicadores foram 

coletados dados estatísticos em fontes secundárias 

como no Atlas de Desenvolvimento Humano 

(IDH), banco de dados do Sistema Único de Saúde 

- SUS (DATASUS), Portal da transparência, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

(IDEMA), Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte (CAERN) e Secretaria do 

Comércio Exterior (SECEX). 

Após a conversão das variáveis em índices, foi 

realizada a agregação desses nas respectivas 

dimensões, através da média aritmética, chegando-

se ao IDSM ambiental, IDSM social, IDSM 

econômico, IDSM político – institucional e IDSM 

demográfico. E, para encontrar o IDSM final foi 

feita a média aritmética dos IDSM das dimensões. 

Para representação dos índices (0-1) referentes 

em cada variável foi utilizado um conjunto de cores 
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que correspondem aos níveis conforme descrito por 

Martins, Cândido (2008). 

Os índices de sustentabilidade com valores 

compreendidos entre 0,0000 e 0,2500 apresentam 

um nível crítico de sustentabilidade; os índices 

compreendidos entre 0,2501 e 0,5000 apresentam 

um nível de sustentabilidade de alerta; os índices 

compreendidos entre 0,5001 e 0,7500 revelam um 

nível de sustentabilidade aceitável; já os índices 

compreendidos entre 0,7501 e 1,0000 revelam um 

nível de sustentabilidade ideal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos com a realização da 

pesquisa apontam o nível de sustentabilidade do 

município baseado na avaliação das informações 

da publicação do IBGE: Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável 2015 (IDS, 2015) e 

Índices de Desenvolvimento Sustentável para 

Municípios (IDSM) levando em consideração que 

para alcançar a sustentabilidade deve-se haver 

equilíbrio entre todas as dimensões. 

 

IDSM do município de Canguaretama/RN 

O resultado do IDSM ambiental mostrado na 

Tabela 2 representa um nível de alerta de 

sustentabilidade, logo o município necessita de 

investimentos na área de saneamento básico, 

principalmente na rede de esgoto e coleta e 

disposição de lixo. O resultado do IDSM oferece 

informações de extrema relevância para ações de 

políticas públicas, visando os pilares do 

desenvolvimento sustentável. 

Na dimensão ambiental nota-se a precariedade 

nos serviços de saneamento, a qual afeta tanto à 

saúde da população quanto a preservação dos 

recursos naturais. Por meio de pesquisa 

bibliográfica e empírica não se constatou ações de 

preservação e educação ambiental, que faz parte 

das diretrizes pela busca do desenvolvimento 

sustentável. 

Os dados dos IDSM das dimensões podem ser 

comparados por meio da Tabela 2 e Figura 1. 

 
Tabela 2 – Resultados do IDSM por dimensões. 

DIMENSÃO IDSM 

Ambiental 0,2961 

Social 0,2961 

Demográfica 0,3750 

Econômica 0,3047 

Político-institucional 0,3683 

Municipal (total) 0,3385 

 

 
 

Figura 1 –IDSM por dimensões  
 

Na dimensão social, os indicadores apontam a 

disparidade entre a diferença de classes sociais, 

evidenciadas pelas variáveis de rendimentos 

provenientes do trabalho, principalmente, quando 

contrapõe o PIB per capita e Índice de Gini, e 

Educação. 

Na dimensão econômica, os indicadores 

apontam a disparidade entre a participação da 

indústria na economia e a geração de emprego e 

renda, devido à quantidade de empreendimentos 

não ser suficiente para atender a população ativa do 

município. 

Os indicadores da dimensão demográfica 

apontam a necessidade de um plano de 

ordenamento urbano, planejamento urbano e rural, 

políticas de habitação e investimentos em cultura, 

saúde, educação e lazer adequadas às faixas etárias 

e, dessa forma, promover a sustentabilidade. 

Os indicadores da dimensão político-

institucional expressam a deficiência que os 

políticos locais enfrentam na busca pela 

sustentabilidade, pois os resultados mostram que os 

gastos públicos estão mal distribuídos, deixando 

algumas áreas, como ciência e tecnologia e gestão 

ambiental, a desejar. 

Por fim, os indicadores da dimensão cultural 

correspondem aos objetivos ligados a programas e 

projetos de incentivos a atividades culturais, 

intelectuais e artísticas que representem melhoras 

na qualidade de vida da população. 

O resultado do IDSM municipal (0,3385) revela 

um nível de alerta de sustentabilidade. Isso 

significa que o município precisa atuar em todas as 

dimensões com ações de melhorias para elevar a 

oferta de serviços básicos de saúde, condições de 

moradia, geração de emprego, segurança, 

planejamento urbano e ambiental, contudo o 

município também necessita de uma sociedade 
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proativa, atuante, preocupada com os problemas 

sócio-econômico-ambiental conscientes das suas 

responsabilidades e das funções do governo. 

Em estudo conduzido sobre IDSM no Brasil, 

Nahas et al. (2016) observaram que a maior parte 

dos sistemas de indicadores possuem enfoque no 

âmbito social, sugerindo que os governos estaduais 

têm despertado para importância do uso de 

indicadores ambientais no planejamento urbano, 

local e regional. 

Nesse viés, Araújo, Cândido (2014), relatam 

que uma cidade deve ser democrática e justa para 

ser considerada sustentável, conciliando a inter-

relação entre as dimensões ambiental e econômico 

e, em consequência, promovendo a 

sustentabilidade local. Logo, pode-se inferir a 

necessidade da utilização de indicadores no 

planejamento de desenvolvimento local. 

 

CONCLUSÕES  

Os resultados obtidos nas dimensões ambiental, 

social, demográfica, econômica e político-

institucional mostram uma situação de 

insustentabilidade no município de Canguaretama, 

por apresentar o resultado do IDSM em um nível 

de alerta.  
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RESUMO: Sabe-se que todas as atividades antrópicas de forma direta ou indireta resultam em consequências 

para as diversas formações vegetais, estas consequências podem ser positivas ou negativas em vários níveis de 

intensidade. Esses impactos ocorrem em sua ampla maioria por meio de atividades do setor agropecuário e 

através dos efeitos causados pela industrialização e urbanização. É possível considerar um impacto ambiental 

as ações antrópicas que alteram qualquer uma das propriedades biológicas, químicas e físicas do meio 

ambiente, resultando na ampla maioria das vezes em modificações negativas que permanecerão prejudicando 

o meio ambiente por anos. O objetivo tomado por esta pesquisa foi analisar através de revisão de literatura a 

degradação que os meios socioeconômico, biótico e físico têm sofrido devido a atividades antrópicas que 

causam pressões e impactos diversos sobre estes meios, desta forma podendo analisar as principais 

consequências que essas operações tem efetuado no ambiente. Foi realizado durante 6 meses levantamentos 

de pesquisas na literatura que discorressem acerca de atividades que tem gerado impactos nos meios 

socioeconômico, biótico e físico. É possível afirmar que os impactos sobre florestas têm sido 

consideravelmente intensos desde que são inúmeras as fontes promotoras destes transtornos e pressões para o 

meio ambiente.  
Palavras-chave: Ações antrópicas, Desmatamento, Impactos ambientais. 

 

Analysis of mechanisms causing pressure on socioeconomic, biotic and physical resources 

 
ABSTRACT: It is known that all anthropic activities directly or indirectly result in consequences for the various plant 

formations, these consequences can be positive or negative at various levels of intensity. These impacts occur in their 

vast majority through activities of the agricultural sector and through the effects caused by industrialization and 

urbanization. It is possible to consider an environmental impact the anthropic actions that alter any of the biological, 

chemical and physical properties of the environment, resulting in the majority of the time in negative modifications that 

will continue to harm the environment for years. The objective of this research was to analyze through literature review 

the degradation that socioeconomic, biotic and physical resources have suffered due to anthropic activities that cause 

diverse pressures and impacts on these means, in order to analyze the main consequences that these operations have 

done in the environment. During the last 6 months, surveys were carried out in the literature about activities that have 

generated impacts in the socioeconomic, biotic and physical environments. It is possible to affirm that the impacts on 

forests have been considerably intense since there are numerous sources promoting these disorders and pressures for the 

environment. 

Keywords: Anthropogenic actions, Deforestation, Environmental impacts. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Atualmente todas as formações vegetais, em 

maior ou menor grau, encontram-se modificadas 

pela ação humana. Isso ocorreu principalmente por 

causa das atividades agropecuárias e pelos 

impactos causados pela industrialização e 

urbanização (NASCIMENTO et al., 2018). 

Impacto ambiental é toda e qualquer alteração nas 

propriedades físicas, químicas e biológicas do 

ambiente provocado pela ação dos seres humanos 

sobre o meio natural que direta ou indiretamente, 

afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população. As atividades sociais e econômicas, a 

biota, as condições estéticas e sanitárias do 

ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, 

(PEREREIRA, CURI, 2012). Os impactos 

ambientais gerados pela obtenção de energia 

interferem enormemente no desenvolvimento 

sustentável, e o entendimento deles se faz 

primordial para a análise de implementação de 

projetos e planejamentos energéticos (INATOMI, 

2005). Os impactos do desmatamento incluem a 
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perda de oportunidades para o uso sustentável da 

floresta, incluindo a produção de mercadorias 

tradicionais tanto por manejo florestal para madeira 

como por extração de produtos não-madeireiros. O 

desmatamento, também, sacrifica a oportunidade 

de capturar o valor dos serviços ambientais da 

floresta. A natureza não sustentável de 

praticamente todos os usos de terra implantados, 

numa escala significante em áreas desmatadas, faz 

com que as oportunidades perdidas de manter a 

floresta de pé sejam significativas a longo prazo 

(FEARNSIDE, 2006). O desmatamento está entro 

os mais graves problemas ambientais da 

atualidade, pois além de devastar florestais inteiras 

e promover escassez de recursos, compromete o 

equilíbrio do planeta em seus diversos aspectos, 

incluindo ecossistemas naturais e construídos, 

afetando grandemente a economia, a sociedade e 

trazendo consequências irremediáveis em virtude 

de perda da biodiversidade e efeitos climáticos 

adversos (ARRAES et al., 2012).   

A redução dos tamanhos das florestas naturais 

em todo o mundo tem ocorrido como resultado, 

principalmente, de incêndios, corte de árvores para 

propósitos comerciais, devastação de terras para 

utilização da agropecuária, ou até fenômenos 

naturais. Ao longo da história, indivíduos têm 

sempre se beneficiado da remoção de árvores para 

usos diversos como fonte de energia, construções 

de habitações e tornar terra disponível para 

agricultura (ARRAES et al., 2012). Battharai, 

Hammig (2001) explicam que, em geral, os países 

de baixa renda desmatam sem reposição, e à 

medida que a renda aumenta, o investimento em 

reflorestamento para reposição da madeira extraída 

ou para a produção de produtos florestais 

compensa a área desmatada. A degradação das 

áreas ambientais quase sempre começa com o 

desmatamento e com a substituição da vegetação 

nativa por outra cultivada e de porte e/ou ciclo de 

vida diferentes. A vegetação arbustiva e arbórea da 

caatinga, predominante no semi-árido, é 

substituída por pastos herbáceos ou culturas de 

ciclo curto. O descobrimento do solo favorece o 

processo de erosão.  

O cultivo continuado, com a retirada dos 

produtos agrícolas e sem reposição dos nutrientes 

retirados, leva à perda da fertilidade. O uso de 

equipamentos pesados, como os utilizados para 

construção de estradas em 97 solos de textura 

pesada e com teores de água inadequados pode dar 

lugar à compactação dos solos. As informações 

sobre cada um destes aspectos, em áreas do semi-

árido nordestino, serão revisadas a seguir 

(SAMPAIO, 2017). Com isto torna-se clara a 

necessidade de se avaliar os impactos e pressões 

que tem sido impostas as matas e florestas.  

Desta forma, o objetivo adotado por esta 

pesquisa foi analisar por meio de revisão de 

literatura a degradação que as matas têm sofrido 

devido a atividades que causam pressões e 

impactos diversos, observar quais as atividades que 

mais tem agredido as florestas, analisar as 

principais consequências que essas operações tem 

causado e avaliar como as florestas tem respondido 

a esses impactos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia do presente trabalho baseia-se 

em uma abordagem qualitativa de investigação 

baseada na análise de conteúdo de documentos. 

(Bardin, 2011). Para efetuar a proposta deste 

trabalho foram feitos, durante 6 meses, pesquisas e 

levantamentos bibliográficos sobre atividades que 

tem gerado impactos ambientais nos meios 

socioeconômico, biótico e físico. Foram analisados 

20 artigos para cada uma das ações antrópicas 

analisadas, sendo elas, Agropecuária, Exploração 

ilegal de madeira, Mineração e Garimpo, 

Crescimento populacional e Hidrelétricas, 

totalizando 100 publicações. Para com base no 

conhecimento contido nestas pesquisas, destacar o 

efeito e a intensidade que essas atividades tem 

exercido nos meios socioeconômico, biótico e 

físico. Através desses dados será possível avaliar o 

quanto os meios tem sofrido pressões e impactos.  

Tratando-se dos artigos analisados na literatura, 

foram tomados os seguintes critérios de inclusão: 

artigos publicados entre 2001 e 2018; todos eles 

encontrados em ao menos uma dessas plataformas 

de pesquisas bibliográficas - Google Acadêmico, 

SciELO, Portal da CAPES, Science.gov, 

Academia.edu, ScienceResearch e ERIC 

(Educational Resources Information Center). Para 

os critérios de exclusão, não foram consideradas 

Teses, TCC’s, dissertações, revisões de literatura e 

artigos publicados fora do período determinado. 

Após o levantamento bibliográfico, foi elaborada 

uma tabela contendo as principais ações, as quais 

foram consideradas pelos artigos analisados como 

agressivas aos meios. Analisando o conteúdo das 

pesquisas verificadas foram elaborados índices de 

pressão e impacto que as atividades antrópicas 
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analisadas efetuam. Os níveis de impactos 

adotados foram, Positivo, Regular, Grave e Severo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o levantamento bibliográfico feito foram 

encontrados 20 artigos que falavam acerca dos 

impactos antrópicos gerados pela agropecuária nos 

meios propostos dos quais, 4 afirmam que os 

impactos no meio sócio- ambiental são positivos, 

10 artigos descrevem os impactos no meio biótico 

como graves e 6 artigos classificam os impactos 

gerados por esta atividade no meio físico como 

graves, como pode ser observado abaixo na tabela 

(Tabela 1). 

Segundo Cunha et al. (2008), sabe-se que a 

exploração da agropecuária, de forma inadequada 

às condições edafoclimáticas, gera impactos 

adversos no meio ambiente, com sérios riscos 

comprometedores à produção e à produtividade. 

Levando-se em consideração que a degradação está 

intimamente associada à intensidade de exploração 

agropecuária. Nesse sentido, maior intensidade de 

exploração agropecuária será interpretada como 

maior potencial de degradação. 

Após as pesquisas na literatura foram 

encontrados 20 artigos que falavam acerca dos 

impactos antrópicos gerados pela exploração ilegal 

da madeira nos meios propostos dos quais, 2 

afirmam que os impactos no meio sócio- ambiental 

são regulares, 11 artigos descrevem os impactos no 

meio biótico como graves e 7 artigos classificam os 

impactos gerados por esta atividade no meio físico 

como graves podendo ser verificado na tabela 

(Tabela 1). 

De acordo com Ferronato, Nunes (2010), Do 

ponto de vista biológico, a pressão exercida pela 

exploração florestal descomprometida com os 

fatores ambientais a serem respeitados, associado à 

retirada de árvores produtoras de alimentos para as 

espécies da fauna, possivelmente afeta a população 

faunística, e suas relações inter e intra-específicas, 

este impacto ocasiona ainda uma redução no 

número de indivíduos dispersores de sementes e 

consequentemente o repovoamento das espécies 

madeireiras extraídas, tal fato ainda é 10 afetado 

devido ao falta de procedimentos que visam à 

sustentabilidade, ou seja, a exploração dos recursos 

até seu esgotamento. Todos estes fatores 

associados causam uma nítida redução da 

qualidade ambiental da área e dificulta a 

recuperação da floresta. 

Acerca da mineração e garimpo os 

levantamentos bibliográficos efetuados encontram 

20 artigos que falavam acerca dos impactos 

antrópicos gerados por essa atividade nos meios 

avaliados pela pesquisa dos quais, 4 afirmam que 

os impactos no meio sócio- ambiental são 

positivos, 9 artigos descrevem os impactos no meio 

biótico como severo e 7 artigos classificam os 

impactos gerados por esta atividade no meio físico 

como severos como consta abaixo na tabela 

(Tabela 1).  

De Pontes et al. (2013), afirma que o 

desenvolvimento das atividades de mineração 

precisa ser analisado com base em uma visão 

holística, pautada em planejamento que envolva os 

aspectos sociais, econômicos, ambientais e 

culturais, os quais sejam perfeitamente 

contemplados na exploração de minerais, 

conduzindo à sustentabilidade de uma determinada 

sociedade. A mineração é uma atividade 

econômica imprescindível ao desenvolvimento da 

sociedade, todavia seus efeitos e consequências 

devem ser analisados de forma minuciosa e 

ressalvando o bem-estar socioambiental. Nesta 

perspectiva, deve-se propor mecanismos práticos 

que possibilitem a mitigação dos impactos 

negativos da mineração, visando um 

desenvolvimento socialmente justo e 

ambientalmente correto.  

Em si tratando do crescimento populacional os 

levantamentos bibliográficos efetuados encontram 

20 artigos que falavam acerca dos impactos 

antrópicos gerados por essa atividade nos meios 

avaliados pela pesquisa dos quais, 5 afirmam que 

os impactos no meio sócio- ambiental são 

regulares, 8 artigos descrevem os impactos no meio 

biótico como graves e 6 artigos classificam os 

impactos gerados por esta atividade no meio físico 

como regulares, como é observado abaixa na tabela 

(Tabela 1). 

De acordo com Fountoura (2013), a cidade é 

uma forma da organização espacial, o uso e 

ocupação do solo são os termos determinantes do 

adensamento demográfico, o espaço urbano 

transforma e modifica o meio físico, a paisagem, 

ciclo hidrológico pelo intenso processo de 

urbanização desequilibrando de forma geral o 

ecossistema. A relação sociedade e meio ambiente 

e as interferências antrópicas no meio configuram 

o espaço geográfico, a ocupação e uso do solo 

precisam ser gerenciados com muito cuidado para 
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não se agravarem as pressões e impactos 

ambientais negativos ao meio ambiente.  

A qualidade e a preservação do meio ambiente 

começa na nossa casa, nas cidades, nas escolas e 

nas comunidades, proteger e conservar o meio 

ambiente, evitando o desmatamento do bioma 

cerrado, controlar a poluição e a melhor 

contribuição que o Homem pode dar a Natureza. 

Em suma, conservar a biodiversidade é importante 

em termos éticos e econômicos e envolve todos os 

seus níveis organizacionais: de genes, de espécies, 

de comunidade e de ecossistemas ou elementos de 

paisagem. 

No que diz respeito aos impactos gerados por 

hidrelétricas as pesquisas na literatura encontraram 

20 artigos que falavam acerca dos impactos 

antrópicos gerados por essa atividade nos meios 

avaliados pela pesquisa dos quais, 3 afirmam que 

os impactos no meio sócio- ambiental são 

positivos, 10 artigos descrevem os impactos no 

meio biótico como severos e 7 artigos classificam 

os impactos gerados por esta atividade no meio 

físico como graves, isto pode ser verificado abaixo 

na tabela (Tabela 1). 

Para Scabin et al, (2015), os resultados 

mostram que o licenciamento ambiental tem 

sido deficitário no controle e mitigação de 

impactos sociais, decorrentes da implantação 

de usinas hidrelétricas. A maior parte das 

demandas judiciais está relacionada às 

irregularidades do procedimento do 

licenciamento, principalmente em relação à 

participação das populações impactadas, à 

qualidade e abrangência dos estudos de 

impacto ambiental e de viabilidade ambiental 

e ao cumprimento de condicionantes das 

licenças – afetando de várias formas 

populações vulneráveis. Diversas ações 

judiciais têm sido propostas contra a 

construção de grandes empreendimentos no 

Brasil, grande parte dessas ações trata dos 

impactos desses projetos nas populações locais 

e questiona sobre a ausência de escuta prévia 

àqueles que sofrerão impactos e sobre o 

cumprimento de condicionantes do 

licenciamento ambiental que serviriam para 

mitigar e compensar esses impactos em relação 

aos direitos das comunidades. 
 

Tabela 1. Número de artigos (NA) encontrados para cada umas 

ações antrópicas e níveis de impacto, positivo (P), regular (R), 

grave (G) e severo (S) e pressão dessas ações sobre os meios 

Sócio-econômico, Biótico e Físico. 

Ações 

antrópicas 

Intensidade do impacto/NA 

Socioeconômico Biótico Físico 
Agropecuária P/4 G/10 G/6 

Exploração 

Ilegal de 

madeira 

R/2  G/11 G/7 

Mineração e 

Garimpo 
P/4 S/9 S/7 

Crescimento 

populacional 
R/5 G/8 R/6  

Hidrelétricas P/3 S/10 G/7 

 

CONCLUSÃO 

Com base em tudo que foi apresentado nesta 

revisão, é possível afirmar que de fato as pressões 

e impactos sobre matas e florestas tem sido 

consideravelmente intensas tendo em vista que são 

diversas as fontes causadoras destes transtornos e 

pressões para o meio ambiente. Sendo necessário 

desta forma, o incremento de políticas públicas de 

conscientização, incentivo de fiscalização e um 

maior rigor na aplicação das leis que tratam das 

causas ambientais. 
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Características físicas da bacia hidrográfica como ferramenta de planejamento e gestão de recursos 

hídricos 
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RESUMO: As bacias hidrográficas são muito importantes no planejamento e gestão dos recursos hídricos, pois 

simplificam os estudos através da delimitação da área e contribuem para avaliação e análise de diversos parâmetros 

hidrológicos. Deste modo, objetivou-se com este estudo analisar as características físicas de uma sub-bacia da região 

hidrográfica Tocantins-Araguaia e correlacionar com a tendência a picos de enchente. Para tanto, foram calculados os 

parâmetros: área total (A), perímetro da bacia (P), coeficiente de compacidade (Kc), fator de forma (Kf), índice de 

circularidade (Ic) e ordem dos cursos d’água. Após análise dos dados verificou-se que a área da sub-bacia corresponde a 

um percentual de 7,68% da área total da bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia e apresenta um grau de ramificação de 5ª 

ordem, podendo-se concluir que a bacia possui baixa tendência à enchente. 
Palavras-chave: Regiões Hidrográficas; Tocantins-Araguaia; Enchentes. 

 

Physical characteristics of the hydrographic basin as a tool for planning and management of water 

resources 

 
ABSTRACT: The hydrographic basins are very important in the planning and management of water resources because 

they simplify the studies by delimiting the area and contribute to the evaluation and analysis of several hydrological 

parameters. The objective of this study was to analyze the physical characteristics of a sub-basin of the Tocantins-

Araguaia hydrographic region and to correlate with the tendency to flood peaks. The parameters were: total area (A), 

basin perimeter (P), compactness coefficient (Kc), shape factor (Kf), circularity index (Ic) and order of watercourses. 

After analyzing the data, it was verified that the area of the sub basin corresponds to a percentage of 7.68% of the total 

area of the Tocantins-Araguaia basin and presents a degree of branching of 5th order, and it can be concluded that the 

basin has low tendency to flood. 

Keywords: Hydrographic Regions; Tocantins-Araguaia; Flood. 

 

 
INTRODUÇÃO 

As bacias hidrográficas podem ser definidas 

como uma área de captação natural que converge 

os escoamentos para uma única saída denominada 

de exutório (ANA, 2018). Sua importância no 

planejamento e gestão dos recursos hídricos 

consiste no fato da bacia hidrográfica permitir a 

análise dos diversos fatores envolvidos como, por 

exemplo, a área da bacia, incidência de picos de 

enchente, levantamento do número de usuários, 

percentuais outorgados, possíveis áreas de conflito, 

entre outros fatores. Santos M. et al. (2016) citam 

em seu estudo que através da caracterização física 

de uma bacia é possível prever enchentes, 

inundações, entre outras catástrofes que podem ser 

prejudiciais tanto ao homem quanto ao meio 

ambiente. 

O Brasil seguiu uma tendência mundial de 

adotar a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e implantação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos (CERQUEIRA et al., 2016). 

Estudos como os de Santos, A. et al., (2016), 

enfatizam ser a bacia hidrográfica uma das mais 

adequadas unidades territoriais relacionadas à 

gestão dos recursos hídricos. Desde a criação da 

Lei Federal Nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, 

quando se instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos que as bacias hidrográficas foram 

definidas como unidade de estudo e gestão 

(BRASIL, 2018).  Desse modo, a delimitação das 

bacias hidrográficas torna-se de suma importância 

para a gestão dos recursos hídricos, pois a partir 

dela o poder público e a sociedade civil podem se 

organizar e formular as políticas nas áreas dos 

recursos hídricos (LOPES et al., 2011). 

A divisão do território em bacias, grupo de 

bacias ou sub-bacias hidrográficas próximas, com 

características naturais, sociais e econômicas 

similares tem por objetivo orientar o planejamento 

e gerenciamento dos recursos hídricos em todo o 
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país (ANA, 2018a). O Brasil possui 12 regiões 

hidrográficas em primeiro nível de hierarquização, 

83 unidades em segundo nível de hierarquização e 

277 unidades hidrográficas em terceiro nível de 

hierarquização conforme demonstrado na Figura 1 

abaixo (ISHIHARA, 2015).  

 

  

 

Figura 1: Mapas com diferentes escalas de bacias 

hidrográficas no brasil. A) Bacias de 1º nível; B) Bacias de 2º 

nível; e, C) Bacias de 3º nível. Fonte: ISHIHARA, 2015. 

 

Das 12 regiões hidrográficas existentes, a bacia 

do Tocantins-Araguaia destaca-se por ser a maior 

bacia hidrográfica exclusivamente brasileira, tendo 

sido descoberta na época das Entradas e Bandeiras 

quando os exploradores a procura de ouro, 

encontraram um rio da qual denominaram Rio 

Tocantins e posteriormente, ao adentrarem as áreas 

de exploração encontraram um rio maior da qual 

denominaram Rio Araguaia (ZEINAD, PRADO, 

2012). Esta bacia corresponde a 10,8 % do 

território brasileiro e abrange seis estados: Goiás, 

Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito 

Federal. Além disso, conta com a presença dos 

biomas floresta Amazônica (norte e noroeste) e 

cerrado nas demais áreas (ANA, 2018b). 

Diante da importância da bacia como unidade 

de planejamento e gestão, este estudo objetiva 

realizar a caracterização física de um trecho da 

bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia 

identificando os seguintes fatores: área, perímetro, 

coeficiente de compacidade, fator de forma, ordem 

dos cursos d’água e relacioná-los com a tendência 

de enchentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A sub-bacia estudada nesta pesquisa possui 

área de abrangência envolvendo os municípios 

de São Sebastião do Tocantins (TO) (4.283 

hab.), Sampaio (TO) (3.864 hab), Praia Norte 

(TO) (7.659 hab.), Imperatriz (MA) (247.505 

hab.), Itaguatins (TO) (6.029 hab.), 

Tocantinópolis (TO) (22.619 hab.), Porto 

Franco (MA) (23.530 hab.), Estreito (MA) 

(35.835 hab.), (jusante da Usina hidrelétrica de 

Estreito-MA) e, Babaçulândia (TO) (10.424 

hab.), Filadélfia (TO) (8.505 hab.), Carolina 

(MA) (23.959 hab.), Barra do Ouro (MA) 

(4.123 hab.), Palmeirante (TO) (4.954 hab.), 

Tupiratins (TO) (2.097 hab.), Tupirama (TO) 

(1.574 hab.) (montante da Usina hidrelétrica de 

Estreito-MA) (IBGE, 2010). Esta área 

localiza-se entre as coordenadas geográficas 

4º30’ e 9º30’ de Latitude Sul e 45º30’ e 49º30’ 

de Longitude Oeste. E, para sua delimitação, 

foram utilizados shapes oficiais da Agência 

Nacional de Águas (ANA). 

A caracterização física da bacia foi 

realizada baseando-se na metodologia 

proposta por Ferrari et al., (2013) através dos 

cálculos dos seguintes parâmetros: área total 

(A), perímetro da bacia (P), coeficiente de 

compacidade (Kc), fator de forma (Kf), índice 

de circularidade (Ic) e ordem dos cursos 

d’água, conforme metodologia de equações 

descritas no Quadro 1.  

 
Quadro 1: Descrição das características físicas. Sendo: A= Área da 

bacia (km²); L = comprimento do eixo da bacia (km); P = Perímetro 

da bacia (km). 

Parâmetro Abreviação Unidade Fórmula 

Área Total A Km² - 

Perímetro Total P Km - 

Fator de Forma Kf adimensional 

 

Coeficiente de 

Compacidade 
Kc adimensional 

 

Índice de 

Circularidade 
Ic adimensional 

 

Ordem dos 

Cursos d’Água 
- adimensional - 

 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 53 

 
 

 

A forma de uma bacia representa um dos 

parâmetros importantes a serem avaliados, pois 

estabelecem uma influência direta na 

transformação da precipitação em escoamento 

superficial podendo vir a ocasionar cheias 

significativas na região de abrangência de uma 

bacia hidrográfica. Na Tabela 1, são apresentados 

os parâmetros para interpretação dos dados 

relativos ao coeficiente de compacidade (Kc) e 

fator de forma (Kf) de uma bacia (MELLO, 

SILVA, 2013).  
 

Tabela 1: Valores para interpretação dos resultados do 

Coeficiente de Compacidade (Kc) e Fator de Forma (Kf) de uma 

bacia hidrográfica em relação à tendência de enchentes. 

Parâmetro Intervalo Interpretação 

Coeficiente 

de 

Compacidade 

(Kc) 

1,00 – 1,25 Alta propensão à enchente 

1,25 – 1,50 
Tendência mediana a 

enchente 

> 1,50 Menor propensão a enchente 

Fator de 

Forma (Kf) 

1,00 – 0,75 Sujeito a enchente 

0,75 – 0,50 
Tendência mediana a 

enchente 

< 0,50 Menor tendência a enchente 

Fonte: Mello e Silva, (2013). 
 

  

 

Para auxiliar no cálculo dos parâmetros área 

total (A), perímetro (P), comprimento do eixo da 

bacia hidrográfica (L), ordem dos cursos d’água 

(segundo Strahler), foi utilizado o software da 

AUTODESK AUTOCAD 2018 – STUDENT 

VERSION. Após a determinação destes no 

software AUTOCAD 2018, os resultados foram 

inseridos em uma planilha eletrônica onde inseriu-

se as fórmulas apresentadas no Quadro 1, 

realizando -se a tabulação dos resultados para 

posterior análise dos dados, para correlaciona-los 

com as tendências de enchente nesta bacia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo os dados apresentados na Conjuntura 

dos Recursos Hídricos elaborado pela Agência 

Nacional de Águas (ANA) no ano de 2015, a bacia 

do Tocantins-Araguaia apresenta uma população 

total estimada pelo IBGE (2010) de 8.572.716 

habitantes. A área da bacia em estudo totaliza 

404.960 habitantes o que corresponde a um 

percentual de 4,7% do total de habitantes da bacia 

Tocantins-Araguaia.  

A caracterização física de uma bacia faz-se 

importante, pois apresenta dados que podem 

auxiliar no planejamento e prevenção de eventos 

hidrológicos significativos para uma determinada 

região. A tabela 2 apresenta os resultados das 

características físicas da bacia em estudo. 
 

Tabela 2: Características físicas da bacia hidrográfica. 

Parâmetro Resultado Unidade 

Área 70.615,11 km² 

Perímetro 1.936,39 km 

Fator de Forma 0,34 adimensional 

Coeficiente de 

compacidade 
2,04 adimensional 

Índice de Circularidade 0,24 adimensional 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Observa-se na Tabela 2 que a bacia hidrográfica 

apresenta uma área de 70.615,11 km² 

correspondendo a um percentual de 7,68% da área 

total da bacia Tocantins-Araguaia, que conta com 

uma extensão territorial de 920 mil km² (ANA, 

2015). Nota-se também que a bacia apresenta baixa 

tendência a enchente quando se compara os 

resultados obtidos com os dados apresentados na 

Tabela 1, pois tanto o coeficiente de compacidade 

(Kc = 2,04) quanto o fator de forma (Kf = 0,34) 

obtidos indicam esta tendência. O coeficiente de 

compacidade (Kc) de uma bacia representa a 

relação entre perímetro da bacia e o perímetro de 

um círculo de mesma área que a bacia. Quanto mais 

próximo da unidade for seu valor maior a tendência 

a enchentes, pois menor será o tempo de 

contribuição necessária para a água contribuir na 

seção de controle. Já o fator de forma (Kf) 

representa a relação entre a área da bacia e sua 

largura média. Quanto menor for seu valor mais 

alongada é a bacia e, portanto, menor será a 

possibilidade de ocorrer enchente devido ao 

aumento do tempo de contribuição da água até a 

seção de controle ou deságue. 

O índice de circularidade da bacia foi de 0,24 o 

que indica que a bacia possui uma forma mais 

alongada, o que indica uma tendência de aumento 

do tempo de contribuição da água até a seção de 

controle, diminuindo a tendência a enchentes. 

Cardoso et al., (2006), relata que o índice de 

circularidade tende para uma unidade quando a 

bacia aproxima-se da forma circular e diminui 

quando a forma se torna alongada. 

A bacia apresenta uma boa rede de drenagem 

com grau de 5ª ordem de acordo com a metodologia 

de classificação dos cursos d’água de Strahler, 

conforme pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2: Hierarquização dos cursos d’água, Bacia 

Hidrográfica Tocantins-Araguaia.  

Fonte: Autor, 2018. 
 

De posse dos resultados obtidos, verifica-se que 

este auxilia na gestão e no planejamento dos 

recursos hídricos, pois avalia a possibilidade de 

ocorrer ou não enchentes na área delimitada pela 

bacia. Outro fator a ser levado em consideração é o 

fato de que embora a bacia tenha apresentado uma 

baixa tendência a enchentes o alto grau de 

ramificação da mesma pode ser um fator 

preocupante e deve ser analisado com bastante 

cautela, pois quanto mais drenada é uma área, mais 

rápido a água contribui na seção de controle o que 

poderia gerar indícios de enchente na bacia 

hidrográfica. 

 

CONCLUSÕES 

A sub-bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia 

possui uma baixa tendência a enchentes em relação 

aos valores de Kc e Kf. 

Deve ser dada atenção especial ao grau de 

ramificação da bacia, pois dependendo da 

intensidade e duração de uma chuva pode vir a 

ocasionar enchente devido ao grau de ramificação 

significativo. 

A caracterização física da bacia hidrográfica é 

uma boa ferramenta a ser utilizada na gestão e no 

planejamento dos recursos hídricos. 
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RESUMO: O estudo da fertilidade do solo no Vale São Francisco é escasso. Este estudo visou determinar os teores de 

macro e micronutrientes na região sob cultivo de fruticultura. Um banco de dados foi gerado com 148 amostras de solo 

com análises no período de 2011 a 2015 de três laboratórios distintos (Laborsolo, Central Analítica e UFRPE/EECAC), 

em duas profundidades 0-20 cm e 20-40 cm. As análises químicas foram executadas de acordo com a recomendação da 

EMBRAPA (2011) e as interpretações seguiram a classificação proposta pela 5° Aproximação de Minas Gerais. Os dados 

foram analisados pela técnica estatística descritiva e por distribuição de frequência. Nas camadas estudadas foram 

identificadas elevadas ocorrências de altos teores de pH, CTC, cálcio, magnésio, fósforo, potássio e micronutrientes, 

exceto o cobre que apresentou maior ocorrência no nível muito baixo. O estudo do banco de dados possibilitou caracterizar 

a fertilidade do solo na região estudada, no qual apresenta fertilidade boa, consequentemente haverá redução ou nenhum 

uso de corretivo (calagem) e fertilizantes no meio agrícola no submédio do Vale São Francisco. 

Palavras-chave: Nordeste, Distribuição de frequência, Nutrientes. 

 

Characterization of soil fertility in the the low-middle of the São Francisco Valley 

 
ABSTRACT: The soil fertility study in the São Francisco Valley is scarce. This study aimed to determine the macro and 

micronutrients in the area under fruit farming cultivation. A database was generated with 148 soil samples with the 

analysis period from 2011 to 2015 in three different laboratories (Laborsolo, Analytical Center and UFRPE / EECAC) 

in two depths 0-20 cm and 20-40 cm. The chemical analyzes were performed according to the recommendation of 

EMBRAPA (2011) and the interpretations followed the classification proposed by 5 ° Approximation of Minas Gerais. 

Data were analyzed by descriptive statistical technique and a frequency distribution. In the studied layers were identified 

high occurrences of high pH levels, CTC, calcium, magnesium, phosphorus, potassium and micronutrients, except copper 

with the highest occurrence in very low level. The database allowed the study to characterize soil fertility in the studied 

region, which has good fertility, consequently no reduction or no correction use (lime) and fertilizer in agricultural 

environment.in the low-middle of the São Francisco Valley. 

Keywords: Northeast, Frequency distribution, Nutrients. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A fruticultura é uma das atividades de grande 

importância para a região submédio do Vale São 

Francisco. Contudo, o uso de fertilizantes aplicados 

para garantir a alta produtividade dos cultivos, 

possibilita a caracterização homogênea da área de 

produção, desconsiderando a variabilidade natural 

das áreas de cultivo, o que pode superestimar as 

reais necessidades das culturas e, em consequência, 

contaminar o solo e recursos hídricos 

(NASCIMENTO et al., 2014; OLIVEIRA et al., 

2017).  

Assim, a adubação realizada de forma racional 

em frutíferas proporciona não apenas aumento de 

produtividade, mas também melhoria nas 

características de pós-colheita como coloração, 

tamanho, massa dos frutos e tempo de prateleira; e, 

resistência à pragas e doenças (MALTA, 2012). 

Deste modo, é essencial avaliar os impactos 

causados pela aplicação inadequada de 

fertilizantes, bem como desenvolver técnicas que 

visem o uso adequado de fertilizantes, 

minimizando perdas, mas também proporcionando 

à elevação da produtividade das lavouras 

(OLIVEIRA et al., 2017). 

Nesse contexto, objetivou-se com o presente 

estudo determinar os teores de macro e 

micronutrientes nos solos da região submédio do 

Vale São Francisco sob cultivo de fruticultura. 

 

MATERIAL E METÓDOS 

A área de estudo abrange o submédio do Vale 

São Francisco (Figura 1) que está localizado no 
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semiárido do nordeste do Brasil, a oeste do estado 

de Pernambuco e norte do estado da Bahia, com 

uma área de 125.755 km2, com altitude variando de 

200 a 800 m (LAVOURA, 2014). 

O relevo é diverso, indo de suave ondulado a 

forte ondulado. O clima é semiárido quente e as 

precipitações pluviais médias anuais são de 550 

mm, concentradas, principalmente, entre os meses 

de novembro a março. Os solos desta região 

apresentam potencial de fertilidade natural médio. 

As limitações para o manejo estão mais ligadas aos 

problemas de profundidade, pedregosidade, 

declive e regime hídrico (SÁ et al., 2010). 

 

 
Figura 1 – Mapa do Vale São Francisco. O submédio localiza-

se na zona verde escuro. Fonte: Valexport (2012).  

 

Com a finalidade de avaliar as condições atuais 

deste solo, no que se refere às suas 

características químicas, um banco de dados 

foi gerado com 148 amostras de solo com análises 

no período de 2011 a 2015 oriundas de três 

laboratórios distintos (Laborsolo, Central Analítica 

e UFRPE/EECAC), em duas profundidades 0-20 e 

20-40 cm. 

As análises químicas das amostras de solo 

consistiram em pH em água (1:2,5); 

macronutrientes, micronutrientes, acidez trocável e 

condutividade elétrica (CE) do extrato de saturação 

de acordo com recomendações da Embrapa (2011). 

Na Tabela 1 são apresentados os níveis adotados na 

interpretação dos parâmetros químicos 

determinados e as respectivas unidades, de acordo 

com a 5° aproximação de Minas Gerais (RIBEIRO 

et al., 1999). 

Os dados obtidos foram analisados por meio de 

técnicas estatísticas descritivas, ou seja, por meio 

de cálculos da média, mediana e moda, máximo e 

mínimo, desvio-padrão (DP), coeficiente de 

variação (CV) e curtose. De acordo com os valores 

do CV, a variabilidade desses parâmetros foi classificada, 

segundo Warrick, Nielsen (1980), em: baixa (CV < 

12 %), média (12 < CV < 62 %) e alta (CV > 62 %). 

Avaliou-se também a distribuição de frequência 

dos dados. 

 

Tabela 1. Classificação das propriedades químicas do solo. 

 Muito baixo Baixo Bom Alto Muito alto 

pH Menor 4,5 4,5 – 5,4 4,4 - 6 6,1 - 7 Acima 7 

H+Al Menor 1 1 – 2,4 2,5 - 5 5,1 - 9 Acima 9 

V %** Menor 20 20,1 - 40 40,1 - 60 60,1 - 80 Acima 80 

m%*** Menor 15 15,1 - 30 30,1 - 50 50,1 - 75 Acima 75 

CTC (cmolc dm-3) Menor 1,6 1,6 – 4,3 4,4 – 8,5 9,6 - 15 Acima 15 

Al3+ (cmolc dm-3) Menor 0,2 0,3 – 0,5 0,6 - 1 1,1 - 2 Acima 2 

Ca (cmolc dm-3) Menor 0,4 0,5 – 1,2 1,3 – 2,4 2,5 - 4 Acima 4 

Mg (cmolc dm-3) Menor 0,15 0,16 – 0,45 0,46 – 0,9 1 – 1,5 Acima 1,5 

K (cmolc dm-3) Menor 0,03 0,04 – 0,1 0,11 – 0,17 0,18 – 0,3 Acima 0,3 

P (mg dm-3) * Menor 4 4,1 - 8 8,1 - 12 12,1 - 18 Acima 18 

Mn (mg dm-3) Menor 2 2 - 5 5,1 - 8 8,1 - 12 Acima 12 

Zn (mg dm-3) Menor 0,4 0,5 – 0,9 1 – 1,5 1,6 – 2,2 Acima 2,2 

Cu (mg dm-3) Menor 0,3 0,31 – 0,7 0,71 – 1,2 1,21 – 1,8 Acima 1,8 

Fe (mg dm-3) Menor 8 8 - 18 18 - 30 30,1 - 45 Acima 45 
Fonte: Adaptada da 5° Aproximação de Minas Gerais (RIBEIRO et al., 1999). *Argila 35 a 60 %; **Saturação por base; ***Saturação por alumínio. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores do coeficiente de variação para as 

propriedades analisadas, segundo Warrick, Nielsen 

(1981), foram altos para todos os atributos, exceto 

pH e a saturação por base que apresentaram CV 

médio. 

Os valores de pH, mínimo (4,0) e máximo (8,4), 

(Tabela 2), indica que o solo do submédio do Vale 

São Francisco apresenta reação, variando de 

fortemente ácida a alcalina. Essa mesma variação 

foi verificada por Chaves et al. (2004), no qual 

realizaram trabalho na Ilha da Assunção, situada na 
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região em estudo, próxima à cidade de Cabrobó 

(PE). No entanto, os valores da média e mediana 

que predominaram estão mais próximos da reação 

de neutralidade, o que pode ser confirmado pela 

distribuição de frequência (Figura 2). 

 

 
Tabela 2. Estatística descritiva do banco de dados das propriedades químicas do solo. 

Atributos 
    Medidas    

Média Mediana Mínimo Máximo Assimetria Curtose S* CV 

pH 6,24 6,20 4,0 8,4 -0,19 -0,36 0,98 15,7 

V % 80,3 84,0 29 100 -0,7 -0,23 17,8 22 

m% 0,06 0,035 0,01 0,48 3,0 0,95 0,10 153 

CTC (cmolc dm-3) 12,5 8,87 1,73 65 2,49 7,40 10,6 85,2 

Ca (cmolc dm-3) 7,41 4,7 0,5 46,5 2,6 7,5 8,3 111 

Mg (cmolc dm-3) 2,60 1,75 0,2 14,7 2,65 8,17 2,56 98,7 

K (cmolc dm-3) 0,45 0,37 0,07 1,94 1,92 5,16 0,3 66,4 

P (mg dm-3)  48,6 23 0,21 605 4,4 25,5 77,4 159 

Mn (mg dm-3) 83 57 3,4 333 1,2 0,8 77 92 

Zn (mg dm-3) 3,2 5,6 0,1 139 4,62 25,6 19,2 168 

Cu (mg dm-3) 1,34 0,9 0,1 7,1 1,94 4,37 1,73 106 

Fe (mg dm-3) 76 55,7 2,4 360 1,73 4,33 66,7 87,7 
Fonte: Saldanha et al., 2019; *Variância. 

 
Em torno de 40% de ocorrência no banco de 

dados estudado, a CTC encontrou-se com nível 

bom, o pode significar que a região apresenta maior 

soma de cargas negativas e fração de argila no solo, 

consequentemente, maior retenção de cátions e 

água. Segundo Chaves et al. (2004), a CTC é um 

dos indicadores da fertilidade do solo, pois quanto 

maior a CTC maior será a retenção de cátions, os 

quais poderão se tornar disponíveis às plantas. 

Esses valores devem estar relacionados com a 

fração argila, já que, as cargas elétricas negativas 

ocorrem, predominantemente, nas frações orgânica 

e argila dos solos. 

A aplicação de corretivo da acidez do solo pode 

ser desnecessária, em cerca de 80% da área, 

analisando a frequência dos resultados (Figura 2A), 

uma vez que os valores de pH variaram de 5,5 a 

7,0, faixa considerada adequada para a maioria das 

culturas. A necessidade de calagem no restante da 

área, onde o valor de pH variou de 4,5 a 5,4, irá 

depender da tolerância das culturas a serem 

instaladas. No munícipio de Bebedouro (SP) foi 

desenvolvido trabalho em caramboleira por Natale 

et al. (2008), que observaram máxima produção 

dos frutos obtidas em solos com valores de pH 

entre 4,6 e 5,0. Neste caso a correção do pH torna-

se dispensável. Da mesma forma, Chaves et al. 

(2004) afirmam que para culturas como mandioca, 

manga, caju, abacaxi, citros e banana, adaptadas a 

faixa de pH entre 4,5 e 5,0, não há necessidade de 

correção. 

A distribuição de frequência em relação aos 

teores de cálcio e magnésio no banco de dados de 

análise de solo estudado, variou entre baixo e muito 

alto (Figuras 2I, 2J), confirmando os valores 

apresentados de média, mediana, máximo e 

mínimo da Tabela 2. A maior parte dos resultados 

do presente trabalho apresentou teores de cálcio e 

magnésio variando de alto e muito alto. O cálcio 

exibiu 28% e 54 % de ocorrência alto e muito alto, 

respectivamente, sendo o Mg obteve 31% e 55%, 

na mesma ordem. Isto pode justificar o valor de pH 

está próximo a neutralidade, segundo Raij (1991) 

os teores de cálcio e magnésio adequados no solo 

tende a ocorrer isso. 

Em relação ao fósforo, os valores, mínimo e 

máximo, podem ser classificados como muito 

baixo e muito alto, respectivamente. Apesar da 

amplitude dos dados, o valor da média foi 

classificado como alto, apresentando mais de 50% 

de ocorrência no teor alto no solo (Figura 2G).  
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Figura 2 – Distribuição de frequência de características 

químicas do solo no submédio do Vale São Francisco.  

 

Os teores de potássio variaram de baixo a muito 

alto, tendo 1,79 % das amostras com teor baixo, 

8,04 % bom, 24,11 % alto e 66,07 % muito alto 

(Figura 2H). Com base na interpretação desses 

resultados, não se faz necessária a aplicação de 

adubo a base de potássio ao solo em quase a 

totalidade da área em estudo. 

Dos micronutrientes analisados, manganês, 

zinco e ferro obtiveram a maior distribuição de 

frequência no nível muito alto, enquanto que o 

cobre apresentou a maior ocorrência na 

classificação muito baixo (28,74%). Os valores de 

pH elevados nos solos também reduzem a 

disponibilidade de muitos micronutrientes, nesse 

contexto, encontrou-se deficiência de cobre (Cu) 

(PEDROTTI et al., 2015). Geralmente o cobre é 

adsorvido pela matéria orgânica, carbonatos, 

argilominerais ou pelos óxidos hidróxidos de ferro 

e manganês (JANSSEN et al., 1997).  

Os solos predominantes no submédio do Vale 

São Francisco são das classes dos Latossolos e 

Argissolos (CUNHA et al., 2008). Segundo 

Nascimento et al. (2003), sintomas de deficiência 

de cobre, em diversas culturas, ocorrem em 

Latossolos. Isto pode ser atribuído à pequena 

reserva natural desse nutriente e sua baixa 

disponibilidade, pois se encontram, 

predominantemente, nas formas oxídicas e 

residuais, não disponíveis às plantas. 

 

CONCLUSÕES 

O solo do submédio do Vale São Francisco 

apresenta boa fertilidade, consequentemente, o uso 

de corretivo (calagem) e fertilizantes poderá 

diminuir no meio agrícola; 

Baixos teores de cobre, alumínio e 

consequentemente, baixa saturação de alumínio 

foram diagnosticados na área estudada; 

As amostras de solo da maior parte da área 

apresentaram valores de pH, CTC, cálcio, 
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magnésio, fósforo, potássio e micronutrientes 

adequados para a maioria das culturas. 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi confeccionar uma chave dicotômica das espécies arbóreas da Floresta Nacional 

Cotendas do Sincorá – BA (FLONA) localizada no bioma Caatinga. O levantamento consistiu na amostragem aleatória 

de espécies da FLONA, onde se coletou informações da localização geográfica de cada indivíduo com receptor GPS da 

Garmin Erex 30, sendo que os indivíduos da mesma espécie deveriam estar distantes pelo menos 20 m. Para coleta de 

dados foram utilizados os indivíduos lenhosos vivos com diâmetro à altura do peito (1,30 cm do solo) maior ou igual que 

5 cm. Foram coletadas informações de três indivíduos de cada espécie e classificados conforme a nomenclatura mais 

recente. Cada espécie foi classificada de acordo com os caracteres morfológicos do ritidoma, do ramo e da folha. Foram 

coletadas informações de 150 indivíduos, destes foram identificadas 59 espécies. Foi confeccionada a chave, com 

caracteres morfológicos vegetativos e de fácil observação, apresentando 70 passos, onde é possível chegar até o nível de 

espécie. A coleta de dados mostrou que a maioria das espécies apresentam filotaxia alterna e composição do limbo do 

tipo simples, o que dificultou a elaboração da chave. Porém, com o auxílio de outros caracteres (exsudatos, cor da casca 

viva e ritidoma, odor e nervação) se conseguiu diferenciar as espécies. Dessa forma, foi possível a confecção da chave 

dicotômica para identificação de espécies arbóreas da FLONA através apenas de caracteres vegetativos. 

Palavras chave: Identificação Florestal, Unidade de Conservação, Semiárido 

 

Dendrological key of Caatinga species found in Contendas do Sincorá National Forest - BA 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to make a dichotomous key of the tree species of the Cotendas do Sincorá 

National Forest- BA (FLONA) located in the Caatinga biome. The survey consisted of random sampling of species the 

FLONA, where information was collected information geographic location with Garmin Erex 30 GPS receiver and 

individuals of the same species should be at least 20 m apart. For the data collection, the living woody individuals with 

diameter at breast height (1.30 cm of the soil) greater than or equal to 5 cm were used. Data were collected from three 

individuals of each species and classified according to the most recent nomenclature. Each species was classified 

according to the morphological characters of the ritdoma, thin branch and leaf. Were collected 150 individuals, of which 

59 species were identified. It was made the key, with vegetative morphological characters and easy observation, 

presenting 70 steps where it is possible to reach the level of species. The data collection showed that most of the species 

present alternating phylotaxia and limb composition of the simple type, which made it difficult to elaborate the key. But 

with the help of other characters (exudates, hull color and rhytidoma, odor and nerve of the leaf) it was possible to 

differentiate the species. In this way, it was possible to make the dichotomous key to identify tree species of the FLONA 

only by vegetative characters. 

Keywords: Forest identification, Unit Conservation, Semi-arid 

 

 
INTRODUÇÃO 

As Florestas Nacionais (FLONA’s) são áreas 

com cobertura florestal de espécies nativas, tendo 

como principal objetivo o uso múltiplo sustentável 

dos recursos florestais, assim como a pesquisa 

científica (SNUC, 2000). Nesta categoria, foi 

criada a Unidade de Conservação (UC) Contendas 

do Sincorá a partir do Decreto s/nº de 21 de 

setembro de 1999. 

A FLONA Contendas do Sincorá localiza-se no 

estado da Bahia em meio ao bioma Caatinga. A 

pluviosidade anual média, a temperatura elevada e 

a forte insolação favorecem a aridez desse Bioma 

(MAIA, 2004), o que gera uma peculiaridade muito 

grande da vegetação (QUEIROZ, 2009). 

A pesquisa científica, a conservação do 

ambiente, o manejo dos recursos, a recuperação de 

áreas degradadas e o licenciamento ambiental, são 

atividades que necessitam inicialmente de 

informações detalhadas do meio biótico e, se 

tratando da vegetação nativa, a informação 

principal é a identificação das espécies 

(RAMALHO, 1978, MARCHIORI, 2004; 

PINHEIRO e ALMEIDA, 2008). 

A identificação botânica pode ocorrer de várias 

formas: por literatura especializada, comparação 
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com espécimes de herbários e por consulta a 

especialistas dos taxons.  

Segundo Roderjan (1983), o processo de 

identificação apresenta alguns caminhos para 

identificar corretamente as espécies, sendo os 

principais a botânica sistemática (utilizando partes 

reprodutivas das plantas, flor e fruto), a anatomia 

da madeira (utilizando características macro e 

microscópicas do lenho) e a dendrologia 

(utilizando partes vegetativas da planta, casca, 

ramo, folha). Este último, na prática, torna-se mais 

rápido, econômico e, ainda, pode ser muito preciso.  

A principal ferramenta, e mais conhecida, que 

auxilia a determinação dos taxons é a chave de 

identificação. Esta pode ser interativa (acesso 

múltiplo) ou dicotômica (analítica). Esta última 

arranja os táxons seguindo uma sequência em que 

os caracteres os agrupam (JUDD et al., 2009; 

URBANETZ et al, 2010). Além disso, a chave 

dicotômica tem como grande vantagem sua 

utilização in loco. 

Neste sentido, o objetivo do trabalho foi 

confeccionar uma chave dicotômica das espécies 

arbóreas da Floresta Nacional Contendas do 

Sincorá - BA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O objeto de estudo foi a vegetação arbórea da 

Caatinga da Floresta Nacional Contendas do 

Sincorá (Figura 1). Situada na Rodovia BA 026 - 

Sussuarana - Contendas do Sincorá, km 22, se 

encontra sob as coordenadas Geográficas (UTM): 

271468, 8460009 (localização da sede da UC). 
 

Figura 1 – Localização da Floresta Nacional Contendas do 

Sincorá - BA. 

Fonte: Shapes do MMA (2018). 

 

A FLONA encontra-se em uma região de 

depressão com pequenas ondulações de relevo, 

entre 300 e 400 m de altitude. A classificação 

climática, da região, segundo Köppen, é de clima 

semiárido (BSwh) e segundo Thorntwaite & 

Matther (DdA), clima quente e com chuvas 

escassas e irregulares, concentradas no verão. A 

precipitação total anual média é 596 mm (posto 

Contendas do Sincorá) e 678,5 mm (posto Serrote). 

A Temperatura média anual varia de 23 º a 23,5 ºC 

(ICMBIO/MMA, 2006). 

O levantamento de dados consistiu na 

amostragem aleatória de espécies no entorno da 

sede da FLONA, onde se coletou informações da 

localização geográfica de cada indivíduo com 

receptor GPS da Garmin Erex 30, sendo que os 

indivíduos da mesma espécie deveriam estar 

distantes pelo menos 20 m. 

A amostra foi composta por indivíduos 

lenhosos vivos com diâmetro à altura do peito (1,30 

cm do solo) maior ou igual que 5 cm, sendo 

utilizados três indivíduos de cada espécie. Os 

indivíduos foram identificados pela nomenclatura 

botânica mais recente (APG IV, 2016) em campo e 

foi realizada a coleta de material botânico para 

posterior confirmação da identificação. Para 

verificar a nomenclatura mais recente foi utilizado 

o site da Flora do Brasil (2018) em construção. 

Cada espécie foi classificada de acordo com os 

caracteres morfológicos: tipo de ritidoma (liso, 

sulcado, em placas, fissurado, sujo); tipo de casca 

viva (coloração); revestimento da epiderme 

(espinhos, acúleos, lenticelas, estrias); exsudato 

(presença, ausência, vermelho, amarelado, 

transparente, alaranjado, látex, óleo, resina); odor 

(presença, ausência, agradável, desagradável); 

oxidação (presença, ausência, local); formato do 

ramo (zigue-zague, cilíndrico, achatado, angular); 

distribuição das folhas nos ramos (espalhado, no 

ápice dos ramos); estípula (presença, ausência, 

formato laminar, lanceolado, ovado, triangular, 

terminalcônico, intrapeciolar, interpeciolar, axilar, 

formando ramento); filotaxia (alterna espiralada, 

alterna dística, oposta, verticilada); pecíolo 

(presença, ausência, curto, longo, cilíndrico, 

acanalado, alado); composição do limbo (simples, 

composto, bifoliolado, trifoliolado, digitado, 

pinado, bipinado, número de folíolos, foliolulos, 

imparipenado, paripenado); formato do limbo 

(ovado, obovado, elíptico, deltoide, lanceolado, 

cordado, acícular, reniforme, palmipartido, 

peltado, assimétrica); bordo do limbo (liso, 

revoluto, crenado, ondulado, serreado, serrado, 

com espinhos); tipo de nervação (broquidódroma, 

eucampdódroma, acródroma, camptódroma, 

cladódroma, “tipo clusia”, com nervura coletora, 
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cladódroma, craspedódroma); base do limbo 

(assimétrico, truncado, cordado, obtuso, agudo); 

ápice do limbo (apiculado, assimétrico, truncado, 

cordado, obtuso, agudo, emarginado); pubescência 

(presença, ausência, amarelo, vermelho, branco, 

cinza, alaranjado, aveludado, pelos longos, pelos 

curtos, cílios); glândulas (presença, ausência, local, 

número, translúcidas, opaca, nectário extrafloral). 

Em seguida foi realizada a tabulação dos dados 

e, por meio da comparação entre os caracteres de 

fácil observação, foi confeccionada e ajustada a 

chave. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletadas informações de 150 

indivíduos, destes foram identificadas 59 espécies 

(Tabela 1). Outros seis táxons não foram 

identificadas até o nível de espécie. Destes, três 

pertencem a família Fabaceae, duas a Myrtaceae e 

uma a Salicaceae. 

 
Tabela 1 – Espécies encontradas na FLONA Contendas do 

Sincorá e utilizadas na chave dendrológica. 

Espécie Família 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex 

Record 

Fabaceae 

Alseis floribunda Schott Rubiaceae 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. Fabaceae 

Anadenanthera colubrina var. cebil 

(Griseb.) Altschul 

Fabaceae 

Annona vepretorum Mart. Annonaceae 

Aralia bahiana J. Wen Araliaceae 

Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. Apocynaceae 

Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc. Apocynaceae 

Aspidosperma riedelii Müll.Arg. Apocynaceae 

Astronium graveolens Jacq. Anacardiaceae 

Balfourodendron molle (Miq.) Pirani Rutaceae 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Fabaceae 

Buchenavia oxycarpa (Mart.) Eichler Combretaceae 

Calliandra spinosa Ducke Fabaceae 

Cedrela odorata L. Meliaceae 

Cnidoscolus bahianus (Ule) Pax & 

K.Hoffm. 

Euphorbiaceae 

Coccoloba schwackeana Lindau Polygonaceae 

Colicodendron yco Mart. Capparaceae 

Combretum monetaria Mart. Combretaceae 

Commiphora leptophloeos (Mart.) 

J.B.Gillett 

Burceraceae 

Cordia americana (L.) Gottschling & 

J.S.Mill. 

Boraginaceae 

Coursetia rostrata Benth. Fabaceae 

Croton heliotropiifolius Kunth Euphorbiaceae 

Erythroxylum pungens O.E.Schulz Erythroxylaceae 

Erythrostemon calycina (Benth.) 

L.P.Queiroz 

Fabaceae 

Ferdinandusa speciosa (Pohl) Pohl Rubiaceae 

Fridericia bahiensis (Schauer ex. DC.) 

L.G.Lohmann 

Bigoniaceae 

Goniorrhachis marginata Taub. Fabaceae 

Guapira laxa (Netto) Furlan Nyctaginaceae 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Nyctaginaceae 

Guettarda divaricata (Humb. & Bonpl. ex 

Schult.) Standl. 

Rubiaceae 

Handroanthus spongiosus (Rizzini) 

S.Grose 

Bignoniaceae 

Leucochloron limae Barneby & 

J.W.Grimes 

Fabaceae 

Manihot carthagenensis (Jacq.) Müll.Arg. Euphorbiaceae 

Monteverdia rigida (Mart.) Biral Celastraceae 

Metternichia princeps J.C.Mikan Solanaceae 

Mimosa acutistipula (Mart.) Benth. Fabaceae 

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. Fabaceae 

Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae 

Peltogyne pauciflora Benth. Fabaceae 

Lachesiodendron viridiflorum (Kunth) 

P.G.Ribeiro et al. 

Fabaceae 

Platymiscium floribundum var. 

obtusifolium (Harms) Klitg. 

Fabaceae 

Poincianella microphylla (Mart. ex G.Don) 

L.P.Queiroz 

Fabaceae 

Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz Fabaceae 

Pseudobombax simplicifolium A.Robyns Malvaceae 

Psidium oligospermum Mart. ex DC. Myrtaceae 

Quiabentia zehntneri (Britton & Rose) 

Britton & Rose 

Cactaceae 

Ruprechtia apetala Wedd. Polygonaceae 

Sapium glandulosum (L.) Morong Euphorbiaceae 

Schinopsis brasiliensis Engl. Anacardiaceae 

Sebastiania brasiliensis Spreng. Euphorbiaceae 

Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & 

Ebinger 

Fabaceae 

Senegalia piauhiensis (Benth.) Seigler & 

Ebinger 

Fabaceae 

Senna catingae (Harms) L.P.Queiroz Fabaceae 

Senna macranthera var. pudibunda 

(Benth.) H.S.Irwin & Barneby 

Fabaceae 

Spondias tuberosa Arruda Anacardiaceae 

Strychnos parvifolia A.DC. Loganiaceae 

Terminalia eichleriana Alwan & Stace Combretaceae 

Ziziphus joazeiro Mart. Rhamnaceae 

 

A composição florística encontrada no presente 

levantamento possui certa similaridade com outros 

trabalhos realizados, como os de Lima e Lima 

(1998), Silva (2012) e Soares et al. (2014). Porém, 

algumas das espécies listadas pelos autores citados 

não foram encontradas neste levantamento, além 

de outras não listadas anteriormente. Essa 

diferença pode ter sido ocasionada pelo esforço 

amostral de cada trabalho, já que a FLONA 

apresenta uma área de 11.216 ha. 

A chave dicotômica de identificação foi 

montada apenas com caracteres morfológicos 

vegetativos e de fácil observação. Esta apresentou 

70 passos onde é possível identificar 59 espécies. 

A coleta de dados mostrou que a maioria das 

espécies apresentam filotaxia alterna (Figura 2) e 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 64 

 
 

 

composição do limbo do tipo simples (Figura 3), o 

que dificultou a elaboração da chave. No entanto, 

com o auxílio de outros caracteres (exsudatos, cor 

da casca viva e ritidoma, odor e nervação) foi 

possível montar a chave.  

Algumas espécies aparecem mais de uma vez na 

chave, isso ocorre devido a grande variação nos 

caracteres morfológicos. Para evitar erros, foram 

escolhidos para o início da chave os caracteres que 

menos variam dentro da espécie, como composição 

do limbo, filotaxia, presença de espinhos e 

exsudatos. Já para separar as espécies muito 

parecidas foram utilizados caracteres mais 

específicos, como formato do limbo, coloração da 

casca viva e número de folíolos; foliólulos. 

 
 

Figura 2 – Distribuição das espécies encontradas na FLONA 

Contendas do Sincorá, utilizadas na chave dendrológica, por 

tipo de filotaxia. 

 

 

Figura 3 – Distribuição das espécies encontradas na FLONA 

Contendas do Sincorá, utilizadas na chave dendrológica, por 

tipo de composição do limbo. 

 

A chave completa pode ser conferida a seguir: 

 

1. Limbo simples (2) 

Limbo composto (39) 

2. Filotaxia alterna (3) 

Filotaxia oposta (30) 

3. Filotaxia alterna espiralada (4) 

Filotaxia alterna dística (29) 

4. Presença de estípula (5) 

Ausência de estípula (17) 

5. Presença de lenticela nos ramos (6) 

Ausência de lenticela nos ramos (13) 

6. Apresenta exsudato (7) 

Ausência de exsudato (10) 

7. Presença de acúleo (Cnidoscolus 

bahianus) 

Ausência de acúleo (8) 

8. Borda do limbo inteira e lobada (Manihot 

cathagenensis) 

Borda do limbo serrada (9) 

9. Presença de glândulas na borda do limbo 

(Sapium glandulosum) 

Ausência de glândulas na borda do limbo 

(Sebastiania brasiliensis) 

10. Presença de ramento (Erythroxylum 

pungens) 

Ausência de ramento (11) 

11. Presença de ócrea (Coccoloba 

schwackeana) 

Ausência de ócrea (12) 

12. Dilatação da base e no ápice do pecíolo 

(Pseudobombax simplicifolium) 

Dilatação somente na base do pecíolo (Bauhinia 

cheilantha) 

13. Apresenta nectário extrafloral (14) 

Ausência de nectário extrafloral (15)  

14. Odor característico no limbo (Croton 

heliotropiifolius) 

Sem odor característico no limbo (Manihot 

carthagenensis) 

15. Apresenta ramento (Erythroxylum 

pungens) 

Ausência de ramento (16) 

16. Apresenta estípula interpeciolar (Alseis 

floribunda) 

Ausência de estípula interpeciolar (Pseudobombax 

simplicifolium) 

17. Folha no ápice dos ramos (18) 

Folha espalhada no ramo (27) 

18. Nervação broquidródoma (19) 

Outro tipo de nervação(24) 

19. Presença de ócrea (Ruprechtia apetala) 

Ausência de ócrea (20) 

20. Presença de pubescência (21) 

Ausência de pubescência (23) 

21. Presença de nervura coletora 

(Aspidosperma polyneuron) 

Ausência de nervura coletora (22) 

22. Limbo rígido ao toque (Cordia americana) 

Limbo aveludado ao toque (Aspidosperma 

pyrifolium) 
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23. Formato do limbo elíptico (Metternichia 

princeps) 

Formato do limbo obovado (Aspidosperma 

riedelii) 

24. Presença de ócrea (Ruprechtia apetala) 

Ausência de ócrea (25) 

25. Apresenta embira (Aspidosperma riedelii) 

Ausência de embira (26) 

26. Casca viva avermelhada (Terminalia 

eichleriana) 

Caca viva amarelada (Metternichia princeps) 

27. Presença de espinho nos ramos 

(Quiabentia zehntneri) 

Ausência de espinho nos ramos (28) 

28. Borda do limbo com espinho (Monteverdia 

rigida) 

Bordo do limbo sem espinho (Metternichia 

princeps) 

29. Apresenta odor característico na folha 

(Annona vepretorium) 

Ausência de odor característico na folha (Ziziphus 

joazeiro) 

30. Presença de estípula (31) 

Ausência de estípula (33) 

31. Nervação penada (Strychnos parvifolia) 

Nervação curvinérvea (32) 

32. Casca viva avermelhada (Ferdinandusa 

speciosa) 

Casca via amarelada (Guettarda divaricata) 

33. Apresenta odor característico (34) 

Ausência de odor característico (35) 

34. Folha no ápice dos ramos (Buchenavia 

oxycarpa) 

Folha espalhada no ramo (Psidium 

oligospermum) 

35. Oxidação do limbo (36) 

Sem oxidação do limbo (37) 

36. Nervação broquidródroma (Guapira laxa) 

Nervação campdródoma (Guapira opposita) 

37. Consistência do limbo coriácea 

(Colicodendron yco) 

Consistência do limbo cartácea (38) 

38. Coloração do ramo velho avermelhado; 

alaranjado (Psidium oligospermum) 

Coloração do ramo velho cinza (Combretum 

monetaria) 

39. Filotaxia alterna (40) 

Filotaxia oposta (68) 

40. Limbo pinado (41) 

Limbo bipinado (52) 

41. Apresenta estípula (42) 

Ausência de estípula (47) 

42. Apresenta pubescência (43) 

Ausência de pubescência (46) 

43. Presença de nectário extrafloral (44) 

Ausência de nectário extrafloral (45) 

44. Presença de pecíolo curto (Senna catingae) 

Presença de pecíolo longo (Senna macranthera 

var. pudibunda) 

45. Apresenta 2 folíolos (Peltogyne 

pauciflora) 

Apresenta mais de 2 folíolos (Coursetia rostrata) 

46. Apresenta 4 folíolos (Goniorrhachis 

marginata) 

Apresenta mais de 4 folíolos (Amburana cearensis) 

47. Planta armada (48) 

Planta inerme (49) 

48. Apresenta exsudato (Commiphora 

leptophloeos) 

Ausência de exsudato (Schinopsis brasiliensis) 

49. Presença de nervura coletora (Spondias 

tuberosa) 

Ausência de nervura coletora (50) 

50. Folha no ápice dos ramos (Cedrela 

odorata) 

Folha espalhada no ramo (51) 

51. Até 11 folíolos (Myracrodruon 

urundeuva) 

Mais de 11 folíolos (Astronium graveolens) 

52. Presença de acúleo (53) 

Ausência de acúleo (56) 

53. Apresenta nectário extrafloral (54) 

Ausência de nectário extrafloral (55) 

54. Apresenta mais de 30 folíolos 

(Anadenanthera colubrina var. cebil) 

Apresenta menos de 30 folíolos (Senegalia 

bahiensis)  

55. Apresenta mais de 30 foliólulos (Mimosa 

acutistipula) 

Apresenta menos de 30 foliólulos (Mimosa 

ophtalmocentra) 

56. Apresenta nectário extrafloral (57) 

Ausência de nectário extrafloral (63) 

57. Folha no ápice dos ramos (58) 

Folha espalhada no ramo (60) 

58. Caca viva avermelhada (Leucochloron 

limae) 

Casca viva amarelada (59) 

59. Até 8 folíolos (Senegalia piauhiensis) 

Mais de 8 folíolos (Anadenanthera colubrina var. 

cebil) 

60. Presença de espinho (Lachesiodendron 

viridiflorum) 

Ausência de espinho (61) 
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61. Apresenta glândulas espalhadas no ramo e 

limbo (Erythrostemon calycina) 

Ausência de glândulas espalhadas no ramo e limbo 

(62) 

62. Até 12 folíolos (Albizia polycephala) 

Mais de 12 folíolos (Anadenanthera colubrina var. 

cebil) 

63. Casca viva amarelada (64) 

Casca viva avermelhada (65) 

64. Apresenta glândulas espalhadas no ramo e 

limbo (Erythrostemon calycina) 

Ausência de glândulas espalhadas no ramo e 

limbo (Calliandra spinosa) 

65. Presença de odor característico na casca 

viva (Aralia bahiana) 

Ausência de odor característico na casca viva (66) 

66. Folha no ápice dos ramos (Calliandra 

spinosa) 

Folhas espalhadas pelo ramo (67) 

67. Presença de lenticelas no tronco 

(Poincianella pluviosa)  

Ausência de lenticelas no tronco (Poincianella 

microphylla) 

68. Apresenta glândulas translúcidas 

(Balfourodendron molle) 

Ausência de glândulas translúcidas (69) 

69. Apresenta 3 ou mais folíolos 

(Platymiscium floribundum var. obtusifolium) 

Apresenta sempre 3 folíolos (70) 

70. Nervação broquidódroma e acródoma 

(Fridericia bahiensis) 

Nervação campdódroma (Handroanthus 

spongiosus) 

 

CONCLUSÃO 

Foi possível a confecção da chave dicotômica 

para identificação de espécies arbóreas da Floresta 

Nacional Cotendas do Sincorá – BA utilizando 

somente caracteres morfológicos. 

A plasticidade morfológica de alguns táxons 

gerou um aumento no número de passos e repetição 

de algumas espécies na chave. Por meio de 

caracteres que menos variam foi possível distinguir 

todas as espécies dentro da chave. 
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Classificação sucessional do componente arbóreo em florestas de diferentes idades em Tanque d’Arca, 

AL 

 

Andreza Rafaella Carneiro da Silva dos Santos¹*, Mariana da Silva Leal¹, Maurício Carnaúba da Silva 

Mota¹, Andréa de Vasconcelos Freitas Pinto¹, Carlos Frederico Lins e Silva Brandão¹, Maria José Holanda 

Leite¹. 
¹ Universidade Federal de Alagoas 

*E-mail: andreza_r@outlook.com 

 
RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo avaliar a classificação sucessional da comunidade arbórea em diferentes 

áreas de regeneração em uma RPPN em área de Floresta Atlântica no município de Tanque d’Arca, AL, com uma área 

de 17,61 ha. Foram instaladas 30 parcelas de 10 x 10m em cada área, onde foram mensurados apenas indivíduos com 

CAP maior ou igual a 15cm. Foram identificadas 72 espécies, distribuídas em 25 famílias, em um total de 1061 indivíduos. 

A maioria das espécies nas duas áreas foi pioneira e secundária inicial, indicando que a área estava em estágio inicial de 

sucessão.  

Palavras-chave: Conservação, Floresta Atlântica, Recursos naturais. 

 

Successional classification of arboreal component in forests of different period in Tanque d'Arca, AL 

 
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the successional classification of the tree community in different 

areas of regeneration in an RPPN in the Atlantic Forest area of Tanque d'Arca, AL, with an area of 17.61 ha. A total of 

60 plots of 10 x 10 m were installed, where only individuals with CAP greater or equal to 15 cm were measured. A total 

of 72 species were identified, distributed in 25 families, in a total of 1061 individuals. Most of the species in the two areas 

were pioneering and initial secondary, indicating that the area was in the initial stage of succession.  

Key words: Conservation, Atlantic Forest, Natural resources. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica é considerada um Hotspot 

mundial, sendo uma das áreas mais ricas em 

biodiversidade, tendo um grau de endemismo 

elevado para alguns grupos vegetais (DONADIO 

et al., 2009). O bioma abriga mais de 20 mil 

espécies de plantas, sendo 8 mil endêmicas 

(MOURA, 2006). Originalmente, a Mata Atlântica 

abrangia uma área equivalente a 1.315.460 km2, 

hoje, restam apenas 7,9% de remanescentes 

florestais acima de 100 hectares. Somados, todos 

os 232.939 fragmentos de floresta nativa acima de 

três hectares totalizam 11,4% do bioma original, ou 

147.018 km2 (SOS Mata Atlântica, 2018). 

Neste contexto, além da importância da discussão 

sobre o desaparecimento de certo recurso natural, é 

necessário buscar saídas para evitar que esse processo 

aconteça. Um dos mecanismos mais efetivos para 

garantir a continuidade desses benefícios é a 

criação, manutenção e gestão das Unidades de 

Conservação. Mais de 600 das quase mil Reservas 

Particulares de Patrimônio Natural (RPPN’s), 

reconhecidas no Brasil estão na Mata Atlântica 

(SOS Mata Atlântica, 2018). 

A partir dos conceitos da sucessão ecológica, a 

grande diversidade de espécies arbóreas é dividida 

em grupos de espécies com comportamento 

semelhante quanto ao processo de regeneração 

natural, avaliando assim, os comportamentos de 

acordo com suas características e exigências.  

O crescente número de estudos realizados 

analisando o grupo sucessional tem mostrado que 

estas características são fundamentais para resolver 

importantes questões ecológicas na escala dos 

ecossistemas, paisagens e biomas (LOPES et al., 

2011), uma vez que se tem respostas da vegetação 

a diferentes ambientes e perturbações. 

Segundo Durigan, (2009), a avaliação do 

estágio sucessional das espécies, além de ser útil na 

compreensão da estrutura e dinâmica de 

comunidades florestais, é também um subsídio 

importante para a conservação e recuperação das 

formações florestais. 

Este trabalho teve como objetivo realizar a 

classificação sucessional das espécies arbóreas em 

duas áreas com diferentes idades na RPPN Santa 

Fé, localizada no estado de Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em duas áreas situadas 

na RPPN Santa Fé localizada no município de 

Tanque d’Arca, Alagoas, A reserva possui uma 
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área de 17,61 ha e inclui-se no domínio da Floresta 

Estacional Decidual, em trecho de transição, onde 

ainda são encontrados elementos da Floresta 

Ombrófila. (OLIVEIRA et. al. 2014). Segundo 

Araújo et al., (2005), a reserva possui altitude de 

212m e coordenadas geográficas de 9.55S, 

36.58W. 

O clima é tropical chuvoso com verão seco, tem 

estação chuvosa no outono/inverno. Com 

temperatura mínima de 24°C e máxima de 30°C, 

pluviosidade média anual de 1177mm. Quanto ao 

tipo de solo da região, varia entre Podzólicos, 

Litólicos e Aluviais (ARAÚJO et al., 2005). 

Foi feito um levantamento das espécies 

arbóreas encontradas na área de regeneração 

recente e na área de regeneração antiga com 60 

parcelas permanentes de 10 x 10m e distância de 

10m entre elas. Sendo 30 parcelas para cada tipo de 

regeneração. Foram amostrados todos os 

indivíduos arbóreos com circunferência de tronco 

igual ou maior que 15 cm à altura de 1.30m do solo.  

O material botânico foi coletado e identificado 

em campo e, posteriormente, teve sua identificação 

confirmada com o auxílio de bibliografia 

especializada.  

A partir do levantamento nas áreas da floresta 

atlântica, foram indicados os respectivos grupos 

ecológicos dos indivíduos arbóreos.

 
A 

classificação seguiu o critério descrito por Gandolfi 

et al. (1995), onde as espécies são classificadas em 

pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias 

e sem caracterização.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados nas duas áreas um total de 

1061 indivíduos, sendo 83 desconhecidos. Na área 

de regeneração antiga, nas 30 parcelas, foram 

encontradas 41 espécies arbóreas, a maioria (17) 

foi classificada como secundária inicial, 10 como 

espécies pioneiras, 13 como secundária tardia, e 

apenas 1 espécie não teve caracterização (Tabela 

1). Já na área de regeneração recente, foram 

encontrados um total de 31 espécies, sendo 13 

secundárias iniciais, 7 pioneiras, 8 secundárias 

tardias e 3 sem caracterização (Tabela 2). 

Em uma comparação entre as comunidades 

estudadas, entende-se, portanto, que as mesmas se 

assemelham em relação ao estágio sucessional de 

seus componentes arbóreos, e que apesar do 

número bastante expressivo das espécies 

secundárias tardias, foram as de início de sucessão 

(pioneiras e secundárias iniciais) que compuseram 

a maioria da flora estudada. (Figura 1).  

Segundo Galdolfi et al, (1995), as espécies em 

início de sucessão (pioneiras e secundárias iniciais) 

aparecem frequentemente em destaque na Floresta 

Estacional Decidual, devido principalmente ao 

histórico de perturbação desta formação. O mesmo 

caso observa-se nas duas áreas de regeneração 

avaliadas.  

 

 
 

Figura 1 - Classificação Sucessional das espécies amostradas 

na área de regeneração recente e área de regeneração antiga na 

Reserva Particular de Patrimônio Natural Santa Fé em Tanque 

d’Arca, AL, em que PI- pioneiras; SI- secundária inicial; ST – 

secundária tardia e SC – sem caracterização. 

 

 
Tabela 1. Classificação sucessional das espécies arbóreas amostradas na área de regeneração antiga da Reserva Particular de 

Patrimônio Natural Santa Fé em Tanque d’Arca, AL. Em que: CS- classificação sucessional; PI – pioneira; SI – secundária inicial, 

ST – secundária tardia e SC – sem caracterização. 

Família Nome científico CS Nº de indivíduos  

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. PI 50 

Fabaceae Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record SI 45 

Lecythidaceae Eschweilera complanata S.A.Mori SC 23 

Anacardiaceae Thyrsodium spruceanum Benth. SI 14 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. ST 5 

Fabaceae Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld SI 9 

Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. ST 72 

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. PI 2 

Sapindaceae Cupania oblongifolia Mart. SI 104 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand ST 2 
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Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott ST 19 

Myrtaceae Campomanesia dichotoma SI 3 

Lauraceae Ocotea glomerata (Nees) Mez PI 17 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. SI 26 

Salicaceae Casearia guianensis (Aubl) urb. SC 12 

Fabaceae Swartzia pickelii Killip ex Ducke ST 21 

Polygonaceae Coccoloba molis Casar. PI 5 

Lamiaceae Vitex rufescens A.Juss. SI 11 

Moraceae Sorocea guilleminiana Gaudich. SI 2 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth ST 17 

Sapotaceae  Pouteria venosa (Mart.) Baehni ST 1 

Arecaceae  Syagrus coronata (Mart.) Becc. PI 12 

Malvaceae Luehea ochrophylla Mart. SI 25 

Apocynaceae Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson SI 6 

Bixaceae  Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. PI 1 

Fabaceae  Samanea inopinata (Harms) Barneby & J.W.Grimes PI 3 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. ST 1 

Salicaceae  Casearia sylvestris Sw. SI 1 

Urticaceae  Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. PI 1 

Myrtaceae Campomanesia aromatica (Aubl.) Griseb. SI 1 

Fabaceae Inga cayennensis Sagot ex Benth. SI 1 

Bignoniaceae  Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos ST 18 

Bignoniaceae  Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. ST 9 

Fabaceae  Hymenaea courbaril L. SI 16 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer ST 11 

Hypericaceae  Vismia guianensis (Aubl.) Choisy PI 1 

Nyctaginaceae Guapira noxia (Netto) Lundell ST 11 

Sapindaceae  Talisia esculenta (Cambess.) Radlk. SI 2 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand SI 3 

Fabaceae  Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong ST 4 

Fabaceae  Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. PI 2 

 

Tabela 2. Classificação sucessional das espécies arbóreas amostradas na área de regeneração recente de uma Reserva Particular de 

Patrimônio Natural em Tanque d’Arca, AL. Em que: CS – Classificação sucessional; PI – pioneira; SI – secundária inicial, ST – 

secundária tardia e SC – sem caracterização. 

Familia Nome científico CS  Nº Indivíduos 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. PI 32 

Fabaceae  Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan SI 1 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott ST 20 

Moraceae  Bagassa guianensis Aubl. SC 1 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth ST 8 

Myrtaceae Compomanesia dichotoma (O. Berg.) Mattos SI 2 

Myrtaceae Campomanesia aromatica (Aubl.) Griseb. SI 1 

Salicaceae  Casearia guianensis (Aubl.) Urb. SC 32 

Urticaceae  Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. PI 10 

Cannabaceae  Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. SI 21 

Fabaceae Chloroleucon dumosum (Benth.) G.P.Lewis SC 1 

Polygonaceae  Coccoloba mollis Casar. PI 42 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. ST 6 

Sapindaceae Cupania oblongifolia Mart. SI 35 

Fabaceae  Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong ST 7 

Fabaceae  Erythrina mulungu Mart. ST 8 

Nyctaginaceae Guapira noxia (Netto) Lundell ST 6 

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos PI 4 

Bignoniaceae  Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos ST 3 

Fabaceae  Inga cayennensis Sagot ex Benth. SI 2 

Malvaceae Luehea ochrophylla Mart. SI 3 

Fabaceae  Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld SI 91 

Fabaceae  Samanea inopinata (Harms) Barneby & J.W.Grimes PI 13 

Fabaceae Senna georgica H.S.Irwin & Barneby SI 1 

Moraceae Sorocea guilleminiana Gaudich. SI 4 
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Anacardiaceae Spondias macrocarpa Engl. ST 1 

Arecaceae  Syagrus coronata (Mart.) Becc. PI 15 

Apocynaceae  Tabernaemontana flavicans Willd. ex Roem. & Schult. PI 1 

Sapindaceae  Talisia esculenta (Cambess.) Radlk. SI 9 

Lamiaceae  Vitex rufescens A.Juss. SI 6 

Rhamnaceae  Ziziphus joazeiro Mart. SI 3 

As dimensões de uma clareira recém-criada em 

uma formação florestal seriam decisivas na 

definição da composição das espécies vegetais que 

a ocupariam, entre espécies tolerantes e 

intolerantes à luminosidade, a partir de estratégias 

regenerativas distintas (PINHEIRO, MONTEIRO, 

2009). A formação florestal em questão possui uma 

dinâmica própria, ou seja, há um período em que 

ocorre uma entrada maior de luz, devido à 

deciduidade de algumas espécies que a compõem, 

favorecendo também o aparecimento de espécies 

pioneiras.  

Cupania oblongifolia Mart. e Machaerium 

hirtum (Vell.) Stellfeld foram as espécies mais 

frequentes na área de regeneração antiga e área de 

regeneração recente, respectivamente, onde foram 

classificadas como secundária inicial. Isso é 

explicado pelo fato delas terem uma eficiente 

propagação natural e a floresta estacional decidual 

ser um ambiente mais propício para seus 

desenvolvimentos.   

Levando em consideração o histórico da área, 

onde consta a presença de atividades antrópicas 

impactantes entre os dois levantamentos, constata-

se que na presença de impactos, houve maior 

oportunidade para o surgimento de pioneiras e 

menores condições para o estabelecimento de 

indivíduos de estádios mais maduros. 

 

CONCLUSÕES 

O processo de regeneração das duas áreas está 

intimamente associado ao grau de degradação das 

condições locais. As espécies pioneiras e 

secundárias iniciais predominaram nas duas áreas 

de regeneração, constatando que as áreas de estudo 

se apresentam em estágio inicial de sucessão. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar uma caracterização da cobertura e uso do solo Sub-Bacia Hidrográfica 

(SBH) do rio Espinharas com ênfase nas Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Uso restrito (AUR). A SBH 

rio Espinharas está inserida na Depressão Sertaneja Setentrional, possui uma das paisagens mais típicas do semiárido 

nordestino, composta pela extensa planície, relevo predominante suave-ondulado, elevações residuais (inselbergs). Para 

as análises, foram utilizadas imagens multiespectrais dos satélites Landsat 8 OLI, das órbitas e pontos 215/65, 216/64, 

bandas 3,4 e 5. A delimitação da sub-bacia iniciou-se com a obtenção dos atributos hidrológicos no Software QGIS. Para 

a identificação das áreas de conflitos de uso do solo nas APP e AUR, utilizou-se a álgebra de mapas realizando uma 

sobreposição do mapa de uso e cobertura do solo com o Mapa das APP e AUR, utilizando Software SIG Idrisi. As classes 

de uso e cobertura do solo na SBH do rio Espinharas possui o predomínio das tipologias de Caatinga Arbustiva Arbórea 

Aberta (CAAA) com 2.239,37 km² (68,13%), Caatinga Arbustiva Arbórea Fechada (CAAF) com 203,17 km² (6,18%) da 

área total da SBH. Verificou-se também que 752,67km² (22,90%) da área total corresponde a antropismo. Os corpos 

d’água apresentaram uma área de 25,05 km² representando (0,76%) da área total da SBH, representadas por barragens, 

açudes e barreiros. As outras tipologias encontradas foram área urbana com 44,63km² (1,36%) da área total e afloramentos 

rochosos, ocupando 22,06 km² (0,67%) da área total. As imagens de satélites permitiram ter uma visão clara, abrangente 

e atual do uso e cobertura da terra da SBH do rio Espinharas. A discriminação, o mapeamento e quantificação das áreas 

de uso e cobertura da terra através da classificação em tela pelo Sistema de Informações Geográficas (IDRISI, QGIS 

GRASS) permitiu obter resultados com maior agilidade quanto à integração e manipulação das áreas. Os dados obtidos 

auxiliarão planos de recuperação e ordenamento da área, visto que uma parte da SBH está descumprindo a legislação 

ambiental vigente. 

Palavras-chaves: áreas de preservação permanente, áreas de uso restrito  

 

Coverage and use of the soil of the hydrographic sub-bowl of rio espinharas, pb/ rn/ pe with emphasis in 

areas of permanent preservation (app) and areas of restricted use (aur) 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to characterize the coverage and use of the Sub-Basin Hydrographic Basin 

(SBH) of the Espinharas river, with emphasis on Areas of Permanent Preservation (APP) and Areas of Restricted Use 

(AUR). The SBH Espinharas river is part of the Northern Sertanea Depression. It has one of the most typical landscapes 

of the northeastern semi-arid region, composed by the extensive plain, predominantly soft-wavy relief, and inselbergs. 

For the analysis, multispectral images of the Landsat 8 OLI satellites from the orbits and points 215/65, 216/64, bands 

3,4 and 5 were used. The delineation of the sub basin was started with the hydrological attributes obtained in the QGIS 

Software. In order to identify the areas of land use conflicts in APP and AUR, map algebra was used to map the land use 

and cover maps with the APP and AUR maps, using SIG Idrisi Software. The classes of land use and cover in the SBH of 

the Espinharas river have the predominance of the types of Caatinga Arbustiva Aberta Arbacirea Aberta (CAAA) with 

2,239.37 km² (68.13%), Caatinga Arbustiva Arbórea Fechada (CAAF) with 203.17 km² (6.18%) of the total SBH area. It 

was also verified that 752.67km² (22.90%) of the total area corresponds to anthropism. The water bodies presented an 

area of 25.05 km² representing (0.76%) of the total area of the SBH represented by dams, dams and barriers. The other 

typologies were urban area with 44.63 km² (1.36%) of the total area and rocky outcrops, occupying 22.06 km² (0.67%) 

of the total area. The satellite images allowed to have a clear, comprehensive and current view of the use and land cover 

of the SBH of the Espinharas river. Discrimination, mapping and quantification of land use and land cover areas through 

the Geographical Information System (IDRISI, QGIS GRASS) classification allowed us to obtain results with greater 

agility regarding the integration and manipulation of the areas. The data obtained will help recovery and planning of the 

area, since a part of SBH is not complying with the current environmental legislation. 

Keywords: permanent preservation areas, areas of restricted use 

 
INTRODUÇÃO 
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A partir da última década do século passado, a 

compreensão de que se faz necessário aliar a 

sustentabilidade ao desenvolvimento exige novas 

posturas em relação às explorações. Outro fator que 

vem corroborar é que a preservação da cobertura 

vegetal é condição fundamental para a conservação 

dos recursos hídricos, pois ela desempenha 

também a função de proteger e manter as nascentes 

e cursos d’água. Silva et al (2014) reforçam que a 

sua retirada descaracteriza os ambientes originais 

bem como, interfere no balanço hídrico das bacias 

hidrográficas  (BH), comprometendo a oferta de 

água e a sustentabilidade das mais variadas formas 

de vida, notadamente no semiárido nordestino. 

Contudo, ao estudar as BH, torna-se cada vez 

mais necessária a análise e caracterização das 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e AUR. 

Para tal gerenciamento, as ferramentas na área das 

geotecnologias permitem fazer uma análise 

integrada do ambiente de forma a entender como 

questões relacionadas às alterações ambientais se 

comportam no espaço. Esse é um dos pontos fortes, 

permitindo que o ambiente seja estudado em partes 

e entendido como um todo.  

Com isso, o objetivo deste trabalho foi 

caracterizar a cobertura e uso do solo da SBH do 

rio Espinharas com ênfase nas APP e AUR. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Caracterização da área de estudo 

A SBH rio Espinharas está inserida na 

Depressão Sertaneja Setentrional, onde possui uma 

das paisagens mais típicas do semiárido nordestino 

que são, a extensa planície, relevo predominante 

suave-ondulado, elevações residuais (Inselbergs) 

(VELLOSO et al., 2002). 

Insere-se mais especificamente, nas regiões 

intermediárias de Patos e Campina Grande (PB), 

Caicó (RN), Serra Talhada (PE) (IBGE, 2017). 

 

Materiais utilizados 

Cartas Planialtimétricas da SUDENE, editada 

em 1985 e digitalizada em 1996; folhas de Pombal 

– PB (SB.24 –Z – A – VI), Serra Negra do Norte – 

RN (SB.24 – Z – B – IV), Piancó – PB (SB.24 – Z 

– C – III) e Patos-PB (SB.24 – Z – D – I). 

MDE SRTM abrangendo as cenas 

07_w038_1arc_v3.tif.aux; 

s08_w038_1arc_v3.tif.aux 

Softwares QGIS mais complementos e 

GRASSGIS e IDRISI. 

Imagens de satélite Landsat 8, Sensor OLI, 

resolução 30m, bandas 3,4 e 5. 

VANT (Drone Phantom 3, marca DJI). 

 

Processamento MDE SRTM 

Composição de mosaico das STRM (Raster > 

miscelânea > mosaico); 

Reprojeção do mosaico para coordenadas 

planas, referenciadas ao Datum Sirgas2000, Zona 

24 S (Raster > Projeções > Reprojetar); 

Recorte envolvendo a área de estudo (Vetor > 

Ferramenta de geoprocessamento > recortar); 

Preenchimento de regiões sem dados no MDE 

SRTM utilizando módulo “r.fillnulls, que opera 

com algoritmo Spline Regularizadora de Tensão – 

(MITASOVA; MITAS, 1993), implementando no 

SIG GRASS. 

 

Processamento das imagens orbitais 

Foram utilizadas imagens multiespectrais dos 

satélites LANDSAT 8 OLI, órbita e pontos 215/65, 

216/64. As datas das imagens de satélites foram 

selecionadas correspondentes ao período seco e 

cobertura do solo, através do contraste entre a 

vegetação e solo (SILVA, 2011). 

 

Delimitação da área de estudo 
A delimitação da SBH iniciou-se com a 

obtenção dos atributos hidrológicos no Software 

QGIS, na qual foram executados pelo 

complemento do GRASS “r.watershed” 

(NETELER, 1998). Esse módulo deriva mapas de 

acumulação de fluxo, direção de drenagem, 

localização da drenagem e limite da SBH. 

 

Delimitação das APP e AUR da SBH do rio 

Espinharas 

Análise do MDE (Raster>Análise>MDE 

Modelos de Terreno), com isso foi obtida a 

inclinação do terreno em graus; 

Para delimitação das áreas (MENU RASTER> 

CONVERTER>RASTER PARA VETOR> 

POLIGONAL. 

 

Verificação do conflito entre as classes de uso e 

cobertura do solo x APP/AUR 

Para identificar as áreas de conflitos de uso do 

solo em APP e AUR, utilizou-se a álgebra de 

mapas realizando uma sobreposição do mapa de 

uso e cobertura do solo com o Mapa das APP e 

AUR. Os procedimentos foram realizados no 
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Software SIG IDRISI, através do módulo 

“CROSSTAB”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do uso e cobertura do solo 

As classes de uso e cobertura do solo na SBH 

do rio Espinharas mostra o predomínio das 

tipologias de Caatinga Arbustiva Arbórea Aberta 

(CAAA) com 2.239,37 km², representando 

(68,13%) da área total, encontrando-se, muitas 

vezes, com alto grau de degradação em áreas planas 

e com declividade forte ondulado. 

Outra tipologia com a presença de vegetação 

encontrada é a Caatinga Arbustiva Arbórea 

Fechada (CAAF) com 203,67 km² (6,18%) da área 

total da SBH. Encontrada em áreas de maior 

declividade como encostas de morros e montanhas, 

caracterizadas com uma vegetação mais densa. 

A tipologia corpos d’água apresentou uma área 

de 25,5 km² (0,76%) da área total da SBH onde é 

representada por barragens, os açudes e barreiros.  

Resultados diferentes foram encontrados por 

Mendonça et al., (2010) ao estudar a SBH do Rio 

Jatobá, Patos-PB, inserida na área de estudo, na 

qual identificou que, neste trecho, 41,4% da área da 

SBH estavam ocupadas por área antropizada; 

29,7% por CAAA, 23,2% de CAAF e 5,7% de 

corpos d’água. 

No semiárido, a maioria dos solos são férteis, 

porém rasos (Silva et al., 2014). Tal condição exige 

do homem do campo práticas de conservação do 

solo, evitando ou diminuindo o risco de erosão de 

solo agricultável, práticas que não são observadas 

em meio rural. Para isso, é importante a assistência 

técnica, que precisa estar preparada para enfrentar 

o baixo nível de escolarização do produtor rural e 

os poucos recursos financeiros para investir numa 

agricultura sustentável e viável economicamente 

Mendonça et al., (2010). 

Na sub-bacia estudada, existem poucos 

reservatórios de maior representatividade, sendo os 

mais conhecidos o Açude do Jatobá e o Açude 

Farinha, ambos localizados no município de Patos-

PB e o Açude da Capoeira sendo o mais 

representativo localizado no município de Santa 

Terezinha-PB (AESA, 2010). Os demais corpos 

hídricos apresenta menor porte, categorizados 

como barreiros e pequenas barragens, sem 

condições de armazenar água para os períodos de 

estiagem. 

As outras tipologias encontradas foram Área 

Urbana com 44,63 km² representando (1,36%) e 

por último afloramentos rochosos com 22,06 km² 

representando (0,67%) da área total da SBH do rio 

Espinharas. A área de drenagem da SBH do rio 

Espinharas estende-se por trinta e um (31) 

municípios, sendo vinte (25) no Estado da Paraíba, 

três (03) do Estado do Rio grande do Norte e três 

(03) do Estado do Pernambuco. Os municípios 

mais representativos na área de estudo são São José 

de Espinharas e Patos-PB. 

Os afloramentos fazem parte das paisagens 

mais típicas do semiárido nordestino, estando 

inseridos na depressão Sertaneja Setentrional, com 

uma extensa planície pediplanada, com altitudes 

que variam de 250 m até 700 m. 

As imagens de satélites permitiram oferecer 

uma visão clara, abrangente e atual do uso da terra. 

A discriminação, o mapeamento e a quantificação 

das áreas de uso da terra através da classificação 

em tela pelo Sistema de Informações Geográficas 

(IDRISI, QGIS GRASS) permitiu obter resultados 

com maior agilidade quanto à integração e 

manipulação das áreas (Figura 01). 

 

 
Figura 1 – Mapa de uso e cobertura do solo da SBH do rio 

Espinharas. 

 

Mapeamento das APP e AUR 

De acordo com a metodologia descrita e com o 

auxilio do geoprocessamento, obteve-se o mapa 

das APP e AUR (Figura 2). Observa-se que as 

AUR ocupam maior área com 105,64 km² seguida 

pelas APP de Drenos com 82,36 km² APP de 

Corpos D’água, 56,45 km². 

 

 
 
Figura 2 – Mapa das APP  e AUR  da SBH do rio Espinharas. 
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Na SBH do rio Espinharas, atividades 

antrópicas tem causados impactos ao meio natural, 

principalmente pela retirada da vegetação, como 

por exemplo, assoreamento, erosão dos drenos 

devido à falta da mata ciliar. 

Outra questão que merece atenção é a 

obrigatoriedade de as APP serem cobertas por 

vegetação nativa ou exótica, pois, de acordo com 

Garcia et al. (2015), essas áreas tem a função de 

reduzirem o transporte de material para os cursos 

d’água, o assoreamento em suas margens, 

minimizando os processos erosivos e, finalmente, 

auxiliando na manutenção e preservação da 

biodiversidade. 

 

Conflito entre Uso e Cobertura do solo x APP e 

AUR 

Apesar da importância e de serem reservadas 

por lei, as APP e AUR vêm sendo alvo de 

atividades antrópicas, ocasionando interesses 

conflitantes de uso e ocupação do solo. Quanto ao 

cumprimento da legislação ambiental, 

principalmente no que se refere à proteção das APP 

e AUR, verifica-se que a SBH do rio Espinharas 

apresenta uma realidade diferente do que está 

prevista na legislação. 

De acordo com Medeiros (2015), um dos 

principais impactos encontrados no rio Espinharas, 

é a retirada das árvores da mata ciliar. Ainda 

mencionou que nesses locais é cada vez mais 

visível a presença de resíduos sólidos e líquidos, 

invasão e ocupação irregular. 

As APP de Dreno que estão localizadas às 

margens de rios perenes e intermitentes e as APP 

de Corpos D’água que estão localizadas às margens 

de açudes e barragens representam juntas uma área 

de 138,67 km ² e estão com 52,14 km² da área 

ocupada por atividades antrópicas. Estas são áreas 

com solos com maior teor de umidade e maior 

fertilidade natural e estão presentes nas adjacências 

dos reservatórios d’água, os quais são amplamente 

utilizados com pouca ou nenhuma conservação por 

parte da população que utiliza da área 

(MENDONÇA et al., 2010). 

Existem também conflitos onde as APP, AUR 

estão ocupadas com 1,72 km² de área urbana da 

área total da SBH do rio Espinharas. Observa-se 

que, mesmo que as APP tenham resguardo legal em 

nível, federal, estadual e municipal para controlar a 

sua ocupação e degradação, as mesmas são 

ocupadas pelas classes de uso e cobertura do solo, 

ocorrendo o descumprimento da legislação, 

provavelmente pela falta de fiscalização e/ou pela 

omissão dos órgãos competentes (ALVES; 

MEDEIROS, 2016). 

 

CONCLUSÃO 

Na SBH do rio Espinharas é caracterizado pela 

presença de quatro tipologias de cobertura de solo: 

Caatinga Arbustiva Arbórea Aberta (CAAA), 

Caatinga Arbustiva Arbórea Fechada (CAAF), área 

antropizada, corpos d’água, áreas urbanas e 

afloramentos rochosos. 

A adoção de medidas e práticas para 

conservação do solo dessas áreas é fundamental 

para manter a qualidade ecológica destes recursos 

a longo prazo. A não observância deste equilíbrio 

na formulação dos sistemas agropecuários tem sido 

responsável pela quebra deste equilíbrio e pela 

contínua degradação deste recurso, principalmente 

devido à perda de solo via erosão nas áreas de 

cultivo. 

As imagens de satélites permitiram oferecer 

uma visão clara, abrangente e atual do uso da terra. 

A discriminação, o mapeamento e quantificação 

das áreas de uso da terra através da classificação 

em tela pelo Sistema de Informações Geográficas 

(IDRISI, QGIS GRASS) permitiu obter resultados 

com maior agilidade quanto à integração e 

manipulação das áreas. 

Os dados obtidos auxiliarão nos futuros projetos 

de recuperação e ordenamento da área, visto que 

uma parte da SBH não vem sendo preservada e está 

descumprindo a legislação ambiental vigente. 
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Composição florística e fitossociólogica do estrato arbóreo de uma implantação com 16 anos em 

Maceió/AL. 

 

Anderson Arthur Lima dos Santos¹*, Nivandilmo Luiz da Silva¹, Julyane Lavinia da Silva Santos¹, 

Lucas Teles Bezerra¹, Regis Villanova Longhi¹, Tamires Leal de Lima² 

 
RESUMO: A restauração da vegetação nativa é importante por questões ambientais e por motivo estético/paisagístico. 

O monitoramento de áreas em processo de restauração é necessário para verificar o seu desenvolvimento afim de 

identificar possíveis perturbações para realizar um manejo adequado. O presente estudo objetivou caracterizar a 

composição florística e fitossociólogica do estrato arbóreo do Arboretum de Alagoas (região metropolitana de Maceió), 

área com 16 anos de implantação florestal que tem o histórico de uso agrícola e depósito de lixo. Foram instaladas na área 

44 unidades amostrais com dimensão de 20 x 20 metros cada, sendo mensurados e identificados botanicamente todos os 

indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 5 cm. No levantamento foram contabilizados 1272 indivíduos, 

pertencentes a 112 espécies, 88 gêneros e 35 famílias botânicas. Fabaceae foi a família mais representativa (34 espécies), 

seguida por Malvaceae e Bignoneaceae (ambas com 9 espécies). A alta diversidade de espécies também foi constatada 

em riqueza pelo índice de diversidade de Shannon (H’) de 3,93 nats.ind-1 e em equabilidade pelo índice de Pielou (J’) de 

0,83. De acordo com a Estrutura Horizontal, as cinco espécies que apresentaram maior grau de ocupação e importância 

na área em estudo foram: Bowdichia virgilioides, Handroanthus impetiginosus, Tabebuia cassinoides, Inga edulis e 

Apeiba tibourbou, indicando que essas espécies podem ser recomendadas para utilização em programas de recuperação 

ambiental na região. 

Palavras-chave: Mata Atlântica, Área degradada, Reflorestamento. 

 

Floristic and phytosociological composition of the arboreal stratum of a 16 - year - old implantation in 

Maceió / AL. 

 
ABSTRACT: The restoration of native vegetation is important for environmental reasons and for aesthetic / landscape 

reasons. The monitoring of areas in the process of restoration is necessary to verify its development in order to identify 

possible disturbances to carry out an appropriate management. The present study aimed to characterize the floristic and 

phytosociological composition of the arboreal stratum of the Arboretum of Alagoas (metropolitan region of Maceió), an 

area with 16 years of forest implantation that has a history of agricultural use and a garbage deposit. A total of 44 sample 

units with a size of 20 x 20 meters each were installed in the area, and all individuals with a breast height diameter (DBH) 

≥ 5 cm were measured and botanically identified. In the survey were counted 1272 individuals, belonging to 112 species, 

88 genera and 35 botanical families. Fabaceae was the most representative family (34 species), followed by Malvaceae 

and Bignoneaceae (both with 9 species). The high diversity of species was also verified in richness by the diversity index 

of Shannon (H ') of 3.93 nats.ind-1 and in equability by the Pielou index (J') of 0.83. According to the Horizontal Structure, 

the five species that presented the highest degree of occupation and importance in the study area were: Bowdichia 

virgilioides, Handroanthus impetiginosus, Tabebuia cassinoides, Inga edulis and Apeiba tibourbou, indicating that these 

species may be recommended for use in programs recovery in the region. 

Keywords: Atlantic Forest, Degraded area, Reforestation. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica encontra-se em estado crítico, 

sendo que, segundo dados da Fundação SOS Mata 

Atlântica (2018), restam apenas 8,5% dos 

remanescentes acima de 100 hectares do que 

existia originalmente, e somados todos os 

fragmentos de floresta nativa acima de 3 hectares, 

tem-se um pouco mais de 12% de remanescentes. 

Esta devastação está associada ao uso intensivo dos 

recursos naturais por meio de ações antrópicas. Em 

Alagoas, a expansão da cultura da cana-de-açúcar 

é fator significante no avanço da degradação, 

contribuindo com mais de 92% do percentual de 

desmatamento no estado (ASSIS, 1998). 

Almeida (2006), salienta a necessidade de 

restaurar a vegetação por questões ambientais 

(visando a manutenção e conservação da 

biodiversidade, fixação de carbono da atmosfera, 

formação de corredores ecológicos) e por motivo 

estético e paisagístico (a fim de enaltecer aspectos 

turísticos, melhoria do microclima e recuperação 

do potencial econômico da região).  

Logo, é necessário reflorestar e monitorar áreas 

em processo de restauração visando verificar o seu 
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desenvolvimento e identificar possíveis 

perturbações para consequente necessidade de 

interferência por meio de manejo ou replantios 

(SILVA et al., 2016), sendo relevante o 

conhecimento da diversidade e da estrutura do 

componente arbóreo para entendimento e 

elaboração de métodos que visam promover ações 

conservacionistas e de reconstituição de 

fragmentos florestais (SOUZA, 2017).  

Para tal, levantamentos florísticos e 

fitossociológicos são largamente utilizados para o 

monitoramento das espécies plantadas, podendo-se 

quantificar a diversidade florística e as espécies 

que melhor se adaptam a área reflorestada ou ainda 

as que constituirão o futuro estrato arbóreo.  

Diante do exposto, o presente estudo partiu do 

princípio que no método de implantação do 

Arboretum de Alagoas, localizado no Campus A. 

C. Simões da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), em uma antiga área com histórico 

agrícola e de descarte constante de lixo, com o 

plantio de mudas com alta diversidade de espécies, 

pode ser considerado como um modelo de 

restauração/implantação florestal possível de ser 

implementado em outras áreas com histórico de 

degradação semelhante.  

Assim, a presente pesquisa objetivou 

caracterizar a florística, diversidade e estrutura 

horizontal da atual vegetação arbórea na área do 

Arboretum de Alagoas após 16 anos do plantio das 

mudas, visando fornecer subsídios fundamentais 

sobre o comportamento das espécies implantadas 

na sucessão natural da floresta formada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Arboretum de 

Alagoas, situado no interior do Campus A. C. 

Simões da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), sob a coordenada central 09º33’13,80” S 

e 35º46’07,80” O, estando inserida na região 

Metropolitana de Maceió - tabuleiros costeiros de 

Alagoas. O clima dessa região, de acordo com a 

classificação climática de Köppen, é tropical 

litorâneo úmido (As), com temperatura média 

anual de 25,6 °C e precipitação anual de 1713 mm 

(ALVARES et al., 2013).  

O mencionado Arboretum possui uma área total 

de aproximadamente 4,2 hectares, sendo originária 

da implantação pelo departamento de Botânica 

com apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) de um 

bosque para produção e formação de mudas de 

espécies nativas da região. Assim, no ano de 2002 

teve inicialmente, segundo Santos (2011), o plantio 

de 1450 mudas de 60 espécies de 26 famílias 

nativas. Hoje, após 16 anos da implantação, a 

vegetação apresenta-se bem desenvolvida, 

conforme pode ser observado pela Figura 1. 

 
 

Figura 1 – Aspecto do desenvolvimento da vegetação ao longo de 15 anos de sua implantação no Arboretum de Alagoas, região 

Metropolitana de Maceió. Fonte: Google Earth. 

 
Obtenção dos dados  

Para a coleta de dados do estrato arbóreo foram 

instalados de forma sistemática na área do 

Arboretum, 4 faixas de 20 x 220 m, subdivididas 

em 11 parcelas de 20 x 20 m (400 m²) cada, 

totalizando assim 44 parcelas fixas e uma área 

amostral total de 1,76 ha (17.600 m²). Em cada 

unidade amostral, as árvores com diâmetro à altura 

do peito (DAP) ≥ 5 cm foram identificadas 

botanicamente com base nos levantamentos 

anteriores e bibliografia especializada. Também foi 

medido seu DAP além de receberem uma placa 

com número sequencial para futuro 
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acompanhamento da dinâmica da vegetação do 

local. 

Para a classificação das espécies do estrato 

arbóreo, a nomenclatura seguiu o Sistema 

Angiosperm Phylogeny Group III (APG III, 2009) 

com a confirmação da grafia e da autoria obtidas a 

partir de consulta ao banco de dados do Missuori 

Botanical Garden’s VAST – MOBOT 

(http://www.tropicos.org/). 

 

Análise dos dados  

A estrutura horizontal da população foi 

avaliada, considerando-se os seguintes parâmetros 

fitossociológicos: densidade absoluta e relativa 

(DA e DR), frequência absoluta e relativa (FAi e 

FRi), dominância absoluta e relativa (DoAi e 

DoRi) (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 

1974), além do Valor de Importância (VI) dado 

pelo somatório da Densidade, Frequência e 

Dominância relativas. 

A Densidade informa a participação das 

diferentes espécies dentro da comunidade vegetal.  

A Densidade absoluta (DA) expressa o número 

de indivíduos de uma espécie por unidade de área 

(hectare) (Equação 1). 

 

DA =
n

Área
     (Equação 1) 

 

A Densidade relativa (DR) indica a participação 

de cada espécie em relação ao número total de 

árvores/indivíduos (Equação 2). 

 

DR =
n

N
*100 (Equação 2) 

 

em que: n: número de indivíduos de uma 

determinada espécie; e N: número total de 

indivíduos. 

 

A Frequência fornece informações a respeito da 

dispersão das espécies. Ou seja, indica o número de 

unidades amostrais que uma espécie ocorre em 

relação ao número total de unidades amostrais.  

A Frequência absoluta (FA) indica a 

porcentagem de ocorrência de uma espécie em uma 

determinada área (Equação 3);  

 

FA =
pi

P
∗ 100     (Equação 3) 

 

em que: Pi: número de parcelas com presença 

da espécie i; e P: número total de parcelas na 

amostra; 

 

A Frequência Relativa (FR) é a razão entre a 

frequência absoluta de uma determinada espécie 

com a soma das frequências absolutas de todas as 

espécies (Equação 4). 

 

FR =
FAi

∑FA
∗ 100     (Equação 4) 

 

em que: FAi: Frequência absoluta de uma 

determinada espécie; ∑FA: somatório das 

frequências absolutas de todas as espécies 

amostradas. 

 

A Dominância refere-se à taxa de ocupação do 

ambiente dos indivíduos de uma determinada 

espécie por unidade de área (hectare). 

A Dominância Absoluta (DoA) é definida como 

a área basal total de uma determinada espécie por 

unidade de área (ha) (Equação 5). 

 

DoA =
gi

Área 
  (Equação 5) 

 

em que: gi: área basal total de uma determinada 

espécie (m²*ha-1) expressa na equação 6; e Área: 

unidade de área em que os indivíduos de 

determinada espécie ocorrem (ha). 

 

gi =
π∗DAP²

4
     (Equação 6) 

 

em que: DAP: Diâmetro à Altura do Peito (m). 

 

A Dominância Relativa representa a 

porcentagem da área basal de uma determinada 

espécie em relação a área basal de todas as espécies 

amostradas (equação 7). 

 

DoR =
gi

G
∗ 100     (Equação 7) 

em que: gi: área basal de uma determinada 

espécie (m²*ha-1); e G: é o somatório das áreas 

basais individuais (Equação 8). 

 

G = ∑gi     (Equação 8) 

 

A diversidade florística foi estimada pelo índice 

de diversidade de Shannon (H’) (Equação 9) e pelo 
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coeficiente de equabilidade de Pielou (J) 

(BROWER, ZAR, 1984).   

Shannon (H’): 

 

H′ = − ∑ 𝑝𝑖 ∗ ln (𝑝𝑖)𝑠
𝑖=1      (Equação 9) 

 

Em que: s: número de espécies na amostra; pi: 

proporção de indivíduos de cada espécie em 

relação ao número total de indivíduos de todas as 

espécies, ou seja, a densidade relativa de cada 

espécie; e ln: logaritmo neperiano. 

  

Pielou (J): 

Varia de 0 a 1,0, onde “1,0” representa a 

situação em que todas as espécies possuem mesma 

abundância, isto é, a mesma quantidade de 

indivíduos (Equação 10). 

J =
H′

Hmax
      (Equação 10) 

 

em que: H’: índice de Shannon; e Hmax = ln(s); 

s é o número de espécies amostradas. 

 

Todos os dados foram processados com auxílio 

do software Mata Nativa 2 e planilha eletrônica do 

Microsoft Excel 2010 ®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Riqueza e diversidade de espécies  

Na amostragem foram contabilizados 1272 

indivíduos arbóreos, pertencentes a 35 famílias, 88 

gêneros e 112 espécies, sendo que 6 indivíduos 

foram identificados apenas em nível de família, 14 

em nível de gênero e 3 não foram identificados em 

nenhum dos níveis. Fabaceae foi a família mais 

representativa (34 espécies), seguida por 

Malvaceae e Bignoneaceae (ambas com 9 

espécies), Myrtaceae e Anacardiaceae (ambas 5 

espécies). Estas famílias constituíram 55% do total 

de espécies amostradas. 

Fabaceae torna-se importante em ambientes 

pertubados, pois é possível aumentar a 

produtividade desses ecossistemas, devido  a 

indispensável função de fixação de nitrogênio 

(LIMA et al., 2017).  

As espécies da família Myrtaceae por possuir 

muitas espécies atrativas de vertebrados 

dispersores, tornam-se elementos chave na 

continuidade do processo sucessional (ROCHA, 

SILVA, 2002). 

A alta diversidade de espécies encontrada no 

Arboretum de Alagoas, expressa pelo Índice de 

Shannon de 3,93 nats.ind-1, assemelha-se a muitos 

trabalhos realizados em regiões de Mata Atlântica 

no Nordeste do Brasil. Nascimento et al. (2014), 

em seu trabalho de levantamento comparativo, 

relativo à riqueza e diversidade de espécies de 

alguns fragmentos de Floresta Atlântica no estado 

de Pernambuco, verificaram que o Índice de 

diversidade de Shannon (H’) apontou alta 

diversidade de espécies entre os trabalhos 

analisados, variando de 3,41 a 3,91 nats.ind-1, 

corroborando com os resultados do presente 

trabalho. 

O indice de equabilidade de Pielou do 

Arboretum de 0,83 foi superior a alguns fragmentos 

da Mata Atlântica do Nordeste brasileiro,  como 

por exemplo um localizado no município de 

Pombos, PE, com 0,80 (LIMA et al., 2017), e a 

outro em ambiente de borda de 0,7, como também 

no interior do fragmento de 0,76 (SANTOS, 2014). 

Este valor também foi semelhante aos resultados 

obtidos por Oliveira (2009) em seu trabalho 

comparando uma área em processo de restauração 

espontânea com 40 anos (J = 0,85), em relação a 

outro fragmento reabilitado na Mata Atlântica com 

15 anos (J = 0,83). 

Valores elevados em riqueza e equabilidade de 

espécies, mostram florestas mais diversificadas e 

uniformes, pois a dominancia de um ou poucos 

grupos são reduzidas (DIAS, 2005).  

Colmanetti, Barbosa (2013) ressaltam que a 

riqueza e diversidade são definidas no momento do 

plantio, porém podem sofrer influências externas 

ao longo do tempo. Essas influências, segundo os 

mesmos autores, ocorrem devido a alguns fatores, 

tais como: histórico de uso da área, presença de 

agentes dispersores, proximidade de 

remanescentes naturais e o tipo de manejo adotado 

na área. Todavia, quando a influência desses 

fatores é nula, a diversidade do reflorestamento se 

limita ao que foi plantado, dessa forma, é essencial 

que se utilize uma alta diversidade nos plantios, 

para que possa assegurar a sucessão natural ao 

longo do tempo (RODRIGUES et al., 2011). 

 

Estrutura horizontal  

De acordo com a Estrutura Horizontal (Tabela 

1), as cinco espécies que apresentaram maior Valor 

de Importância (VI%)  na área em estudo foram: 

Bowdichia virgilioides (6,82%); Handroanthus 

impetiginosus (5,37%); Tabebuia cassinoides 

(4,90%); Inga edulis (4,34%) e Apeiba tibourbou 

(3,91%). Essas espécies responderam juntas por 
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27,12% do total de indivíduos (Densidade 

Relativa) e 25,04% do VI (%) de todas as espécies. 

Atribui-se que essas espécies apresentaram maior 

participação na área e, consequentemente, boa 

adaptabilidade, podendo, assim, serem 

recomendadas para utilização em programas de 

recuperação ambiental na região. 

 As espécies com maior ocorrência nas parcelas 

foram: Tabebuia cassinoides (70,45% das 

parcelas), Bowdichia Virgilioides (65,91%) e 

Handroanthus impetiginosus (61,36%).  A 

densidade total foi estimada em 723 ind.ha-1, 

correspondendo a uma área basal de 17,44 m².ha-1, 

fato que comprova o rápido desenvolvimento dessa 

vegetação formada há apenas 16 anos.  

Segundo Colmanetti, Barbosa (2013), um fator 

importante a se considerar, em uma área em 

processo de restauração, é a incorporação de 

biomassa, que também tem relação com o acúmulo 

de matéria orgânica no ecossistema, a qual pode ser 

avaliada em função da área basal, expressa pela 

Dominância Relativa (DoR), obtida na análise 

fitossociológica. As espécies que apresentaram 

maior DoR, respectivamente foram: Bowdichia 

virgilioides (9,54%), Inga edulis (7,79%), 

Enterolobium contortisiliquum (7,49%), Apeiba 

tibourbou (6,36%) e Handroanthus impetiginosus 

(6,25%). Nota-se que a espécie Tabebuia 

cassinoides, apesar de ser a maior em DR e FR, não 

ocupou posição de destaque em VI, por obter baixo 

valor de DoR, ou seja, baixa capacidade de 

incrementar área basimétrica, sendo este o 

parâmetro fitossociológico que influenciou 

consideravelmente não só no resultado dessa 

espécie como também em Bowdichia virgilioides 

que alcançou maior DoR e, consequentemente, 

maior VI(%). 

 

 
Tabela 1. Parâmetros da Estrutura Horizontal dos indivíduos ocorrentes no Arboretum de Alagoas, Campus A. C. Simões da 

Universidade Federal de Alagoas, região Metropolitana de Maceió, considerando espécies com VI (%) > 1. DA: Densidade absoluta 

(nº/ha); DR: Densidade relativa (%); FA: Frequência Absoluta (%); FR: Frequência relativa (%); DoA: Dominância absoluta (m²/ha); 

DoR: Dominância relativa (%); VI: Valor de importância (%). 

Nome Científico 
DA DR FA FR DoA DoR VI VI  

(n/ha) (%) (%) (%) (m²/ha) (%)   (%) 

Bowdichia virgilioides Kunth 49,43 6,84 65,91 4,07 1,66 9,54 20,45 6,82 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 43,75 6,05 61,36 3,79 1,09 6,25 16,10 5,37 

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. 55,68 7,70 70,45 4,35 0,46 2,65 14,71 4,90 

Inga edulis Mart. 25,57 3,54 27,27 1,69 1,36 7,79 13,01 4,34 

Apeiba tibourbou Aubl. 21,59 2,99 38,64 2,39 1,11 6,36 11,73 3,91 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 10,23 1,42 22,73 1,40 1,31 7,49 10,31 3,44 

Cecropia pachystachya Trécul 23,30 3,22 52,27 3,23 0,56 3,23 9,68 3,23 

Xylopia frutescens Aubl. 34,09 4,72 54,55 3,37 0,24 1,40 9,48 3,16 

Schinus terebinthifolia Raddi 23,86 3,30 45,45 2,81 0,53 3,03 9,14 3,05 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 23,30 3,22 52,27 3,23 0,28 1,59 8,04 2,68 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore 21,02 2,91 45,45 2,81 0,34 1,97 7,68 2,56 

Swietenia macrophylla King 14,77 2,04 29,55 1,83 0,65 3,70 7,57 2,52 

Anadenanthera sp. 11,36 1,57 31,82 1,97 0,69 3,98 7,52 2,51 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos 20,46 2,83 52,27 3,23 0,14 0,80 6,86 2,29 

Tapirira guianensis Aubl. 14,77 2,04 40,91 2,53 0,35 1,98 6,55 2,18 

Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis 18,75 2,59 43,18 2,67 0,21 1,21 6,47 2,16 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 11,93 1,65 25,00 1,54 0,56 3,20 6,39 2,13 

Genipa americana L. 17,05 2,36 38,64 2,39 0,18 1,03 5,78 1,93 

Pseudobombax sp. 11,36 1,57 22,73 1,40 0,43 2,43 5,41 1,80 

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy 18,18 2,52 34,09 2,11 0,08 0,45 5,08 1,69 

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 13,64 1,89 38,64 2,39 0,13 0,75 5,03 1,68 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch 14,21 1,97 29,55 1,83 0,11 0,62 4,41 1,47 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz 11,36 1,57 27,27 1,69 0,16 0,91 4,16 1,39 

Hymenaea courbaril L. 7,96 1,10 20,45 1,26 0,29 1,67 4,04 1,35 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. 9,09 1,26 20,45 1,26 0,27 1,52 4,04 1,35 

Syzygium cumini (L.) Skeels 6,82 0,94 18,18 1,12 0,34 1,96 4,03 1,34 

Guazuma ulmifolia Lam. 5,68 0,79 20,45 1,26 0,28 1,63 3,68 1,23 

Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W.Grimes 7,96 1,10 29,55 1,83 0,12 0,70 3,63 1,21 

Spondias mombin L. 8,52 1,18 25,00 1,54 0,12 0,69 3,41 1,14 

Cassia grandis L.f. 9,09 1,26 20,45 1,26 0,16 0,91 3,43 1,14 

Triplaris americana L. 9,09 1,26 25,00 1,54 0,11 0,60 3,40 1,13 

Simarouba amara Aubl. 5,11 0,71 15,91 0,98 0,26 1,49 3,18 1,06 
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Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. 6,25 0,86 13,64 0,84 0,25 1,40 3,11 1,04 

Eucalyptus sp. 1,71 0,24 4,55 0,28 0,46 2,61 3,12 1,04 

Demais espécies (78) 135,79 18,85 454,53 28,00 2,17 12,53 59,36 19,84 

TOTAL 722,73 100 1618,18 100 17,45 100 300 100 

 
CONCLUSÃO 

A área do Arboretum de Alagoas, após 16 anos 

da implantação florestal, apresentou um estrato 

arbóreo bem desenvolvido, possuindo composição 

florística com uma diversidade rica e uniforme 

comprovada pelo índice de Shannon (3,78 nats.ind-

1) e pelo índice de Pielou (J’=0,83). Porém, por ser 

uma floresta com apenas dezesseis anos e que ainda 

se encontra em processo de sucessão natural, 

supõe-se que parâmetros como riqueza e 

diversidade possam variar, devido aos fatores 

externos e a própria dinâmica da floresta. 

As espécies Bowdichia virgilioides, 

Handroanthus impetiginosus, Tabebuia 

cassinoides, Inga edulis e Apeiba tibourbou 

tiveram maior participação na área, mostrando alta 

adaptabilidade ao local e, assim, podem ser 

recomendadas para utilização em programas de 

recuperação ambiental na região. 
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RESUMO: O objetivo foi caracterizar a composição florística e a similaridade de florestas secundárias de diferentes 

idades em áreas de regeneração na Floresta Atlântica da Reserva Particular do Patrimônio Natural Santa Fé, localizada 

no município de Tanque d’Arca, Alagoas. O estudo foi realizado em duas áreas localizadas na RPPN Santa Fé que possui 

uma área de 17,61ha. A RPPN inclui-se no domínio da Floresta Estacional Decidual, em trecho de transição, onde são 

encontrados elementos da Floresta Ómbrofila, mais comuns na área úmida. A amostragem foi realizada em parcelas de 

10 × 10 m. Foram amostrados todos os indivíduos arbóreos com (DAP) > 5 cm. A riqueza nos dois estágios sucessionais 

revelou 52 espécies, distribuídas em 52 gêneros e 26 famílias. O índice de Jaccard encontrado neste estudo foi J=0,37, 

este resultado indica baixa similaridade florística entre os componentes árboreos, e reflete a ideia de que há um processo 

de substituição nas comunidades árboreas. 

Palavras-chave: Regeneração, sucessão ecológica, mata atlântica. 

 

Floristic composition and similarity of secondary forests of different ages, in the municipality of Tanque 

D’Arca – AL 

 
ABSTRACT: The objective was to characterize the floristic composition and the similarity of secondary forests of 

different ages in regeneration areas in the Atlantic Forest of the Private Reserve of Natural Heritage Santa Fe, in the 

municipality of Tanque d'Arca, Alagoas. The study was conducted in two areas located in the RPPN Santa Fe, the Reserve 

has an area of 17.61 ha. The RPPN is included in the domain of the Deciduous Forest, in a transitional stretch, which 

are found elements of the Rain Forest, more common in the humid area. Sampling was performed in 10 × 10 m plots. All 

trees were sampled with (DAP)> 5 cm. The richness in the two successional stages revealed 52 species, distributed in 52 

genres and 26 families. The Jaccard index in this study was J = 0.37, this result indicates low floristic similarity between 

the arboreal components and reflects the idea that there is a process of replacing in the tree communities. 

Keywords: regeneration, ecological succession, atlantic forest. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Em 1500, quando os Europeus chegaram ao 

Brasil, a mata atlântica ocupava 15% do território 

brasileiro. Atualmente restam apenas 7% do seu 

território original (SOS MATA ATLÂNTICA, 

2012). A cobertura florestal era quase contínua, 

estendendo-se pela faixa litorânea do Rio Grande 

do Norte até o Rio Grande do Sul 

(IBFLORESTAS, 2015). Apesar do intenso 

desmatamento e fragmentação, a mata atlântica é 

uma das áreas mais ricas em biodiversidade 

(MYERS et al., 2000). 

A confirmação de que a sobrevivência humana 

depende da conservação do meio ambiente, fez 

com que surgisse uma consciência social de que era 

necessário preservar o meio ambiente e parar de 

utilizar a natureza como fonte inesgotável de 

recursos (MORAIS et al, 2011). 

No Brasil as Unidades de Conservação (UCs) 

são as áreas de terra e/ou mar, que apresentam 

recursos naturais de grande importância ambiental, 

estético, histórico ou cultural, além de serem 

importantes na manutenção dos ciclos ecológicos, 

e demandam regimes especiais de preservação e ou 

exploração (OLIVEIRA, 2009).  

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) é uma Unidade de Conservação em área 

privada com objetivo de conservar a diversidade 

biológica. A criação de uma RPPN é um ato 

voluntário do proprietário que decide transformar 

sua propriedade, ou parte dela, em uma unidade de 

conservação, assumindo o compromisso com a 

conservação da natureza (DELELIS et al., 2010). 

Sucessão florestal é um processo de 

revegetação de uma área desmatada que antes 

continha floresta. O processo de sucessão é dito 

como uma série de etapas, onde as florestas passam 
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por transformações que vem desde o 

desenvolvimento em clareiras, através do 

crescimento de indivíduos de espécies pioneiras de 

rápido crescimento e alta dispersão (WIRTH et al., 

2009), até uma floresta clímax. 

O estudo da composição florística é importante 

para compreender melhor o ecossistema e seu 

comportamento em fragmentos florestais 

(MARAGON et al., 2003). 

O objetivo deste estudo foi descrever a 

composição florística e similaridade de florestas 

secundárias de dois estágios sucessionais de mata 

atlântica em um fragmento de Floresta Estacional 

Decidual no município de Tanque d’Arca, Alagoas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi realizado em duas áreas de floresta 

atlântica, localizadas na RPPN (Reserva Particular 

do Patrimônio Natural) - Santa Fé, que possui uma 

área de 17,61ha. Está localizada no município de 

Tanque D`Arca, Alagoas. A RPPN inclui-se no 

domínio da Floresta Estacional Decidual, em 

trecho de transição, onde são encontrados 

elementos da Floresta Ombrófila, mais comuns na 

área úmida (OLIVEIRA et al., 2014).  

Segundo o CPRM (Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais, 2005), a área de estudo 

apresenta clima do tipo Tropical Chuvoso, com 

verão seco. A estação chuvosa se inicia em 

janeiro/fevereiro com término em setembro, 

podendo se adiantar até outubro. 

Nos topos e vertentes dos vales ondulados 

baixos os solos são do tipo Podzólicos, bem 

drenados; nos fundos de vales os solos são aluviais, 

mal drenados e nas cristas residuais ocorrem os 

solos Litólicos, mal drenados. Encontra-se 

geologicamente inserido na Província Borborema, 

abrangendo rochas do embasamento gnáissico-

migmatítico, datadas do Arqueano ao 

Paleoproterozóico e a sequência metamórfica 

oriunda de eventos tectônicos ocorridos durante o 

Meso e NeoProterozóico (CPRM, 2005).   

 

Amostragem da vegetação 

A amostragem foi realizada em um total de 60 

parcelas: 30 parcelas permanentes contínuas de 10 

× 10 m, com 10 m de distância entre si no 

fragmento com regeneração recente e 30 parcelas 

na área com regeneração no estágio avançado. 

Foram amostrados indivíduos arbóreos com 

diâmetro acima do peito (DAP) > 5 cm, medido a 

1,30 m do solo.  

Cada indivíduo amostrado foi identificado com 

plaqueta de alumínio com numeração sequencial e 

mensurada a circunferência e estimada a altura 

total com uma régua marcada a cada 50 cm.  

A lista de espécies foi elaborada de acordo com 

a família, localidade de ocorrência da área de 

estudo, nome vulgar e científico, número de coletor 

e se a mesma é nativa ou exótica. A classificação 

das famílias de angiospermas seguiu as 

recomendações do APG IV (2016).  

A similaridade entre as áreas foi avaliada 

segundo o coeficiente de Jaccard (Cj), pois este não 

considera a frequência das espécies e deve-se, pois, 

usá-lo quando se deseja pesar as espécies de 

maneira igualitária (KREBS, 1999). 

 

RESULTADOS  

Nas 60 parcelas amostradas, considerando as 

duas áreas, foram encontrados 1451 indivíduos, 52 

espécies arbóreas, pertencentes a 26 famílias 

botânicas e 52 gêneros. Dentre as 52 espécies 

encontradas, 20 (37,7%) são compartilhadas entre 

as áreas. Do restante, 22 (41,6%) são exclusivas da 

área com regeneração no estágio avançado e 11 

(20,7%) exclusivas da área com regeneração 

recente.  

As famílias com maior riqueza de espécies 

foram Fabaceae com 13 espécies, Anacardiaceae 

com 5 espécies, Bignoneaceae 4 espécies, 

Myrtaceae com 3 espécies e Malvaceae, Moraceae, 

Sapindaceae, Salinaceae e Nyctagnaceae com 2 

espécies cada uma. Dezesseis famílias foram 

representadas por uma única espécie. 

Os gêneros amostrados mais comuns foram: 

Cupania com 365 indivíduos, Randia com 116 e 

Machaerium com 108 indivíduos que somados 

representaram 40,45% de todas as espécies 

amostradas. Considerando as localidades 

isoladamente as espécies: Cupania, Randia e 

Machaerium foram responsáveis por cerca de 

36,3% das espécies amostradas na área com 

regeneração no estágio avançado, e 4% na área com 

regeneração recente. 

A riqueza de espécies foi maior na área de 

estágio mais avançado. Entre as espécies de maior 

ocorrência encontramos Tapirira guianensis Aubl. 

(80 indivíduos). É uma espécie nativa de 

ocorrência em grande parte das formações 

florestais brasileiras (SOUZA, LORENZI, 2005). 

Segundo Lorenzi, (2002), trata-se de uma árvore 
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perenifólia, pioneira e heliófita, sendo bastante 

encontrada em formações secundárias de solos 

úmidos. Outra espécie que merece destaque é 

Randia armata (Sw.) DC. (116). De acordo com 

Paulus (2005) é encontrada no interior de florestas, 

importante para a formação de corredores 

ecológicos e também é presente em vegetação em 

estágio secundário de regeneração. Na área de 

estágio de sucessão recente, teve destaque 

Guazuma ulmifolia Lam. com 48 indivíduos. É 

uma espécie secundária inicial e importante para 

recuperação de áreas. Já a Celtis iguanaea (Jacq.) 

Sarg. (34) é uma espécie pioneira e típica de mata 

ciliar. Nas áreas estudadas foram encontradas 

apenas espécies nativas.  

Na comparação da composição de espécies, obtida 

pelo coeficiente qualitativo de Jaccard (KREBS, 

1999), as áreas apresentaram CJ = 0,37. Este 

resultado indica baixa similaridade florística entre 

os componentes arbóreos, e reflete a ideia de que 

há um processo de substituição nas comunidades 

arbóreas. 

 
Tabela 1. Relação das espécies amostradas em dois estágios sucessionais em duas áreas de floresta atlântica, localizadas na RPPN 

(Reserva Particular do Patrimônio Natural) Santa Fé, no município de Tanque d’Arca, Alagoas. 

Família/Espécie 

Estágio 

recente 

Estágio 

avançado 

Origem (exótica ou 

nativa) Nº de indivíduos  

Anacardiaceae     

Astronium fraxinifolium Schott x x Nativa 41 

Astronium graveolens Jacq. x  Nativa 1 

Spondias macrocarpa Engl.  x Nativa 1 

Tapirira guianensis Aubl. x  Nativa 80 

Thyrsodium spruceanum Benth. x  Nativa 23 

Apocynaceae     

Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson x  Nativa 7 

Tabernaemontana flavicans Willd. ex Roem. & Schult. x  Nativa 1 

Arecaceae     

Syagrus coronata (Mart.) Becc. x x Nativa 28 

Bignoniaceae     

Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos x x Nativa 30 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos  x Nativa 15 

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. x  Nativa 2 

Bixaceae     

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. x  Nativa 1 

Boraginaceae      

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. x x Nativa 11 

Burseraceae     

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand x  Nativa 5 

Cannabaceae     

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  x Nativa 34 

Fabaceae     

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record x  Nativa 45 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan  x Nativa 1 

Bowdichia virgilioides Kunth x x Nativa 25 

Chloroleucon dumosum (Benth.) G.P.Lewis  x Nativa 4 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong x x Nativa 11 

Erythrina mulungu Mart.  x Nativa 9 

Hymenaea courbaril L. x  Nativa 19 

Inga cayennensis Sagot ex Benth. x x Nativa 7 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. x  Nativa 2 

Samanea inopinata (Harms) Barneby & J.W.Grimes x x Nativa 17 

Swartzia pickelii Killip ex Ducke x  Nativa 25 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld x x Nativa 108 

Senna georgica H.S.Irwin & Barneby  x Nativa 1 

Hypericaceae     

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy x  Nativa 1 

Lamiaceae     

Vitex rufescens A.Juss. x x Nativa 24 

Lauraceae     

Ocotea glomerata (Nees) Mez x  Nativa 17 

Lecythidaceae     

Eschweilera complanata S.A.Mori x  Nativa 23 
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Malpighiaceae     

Byrsonima sericea DC. x  Nativa 29 

Malvaceae      

Guazuma ulmifolia Lam.  x Nativa 48 

Luehea ochrophylla Mart. x x Nativa 31 

Meliaceae      

Guarea guidonia (L.) Sleumer x  Nativa 27 

Moraceae     

Bagassa guianensis Aubl.  x Nativa 1 

Sorocea guilleminiana Gaudich. x x Nativa 6 

Myrtaceae     

Campomanesia aromatica (Aubl.) Griseb. x x Nativa 4 

Campomanesia dichotoma (O.Berg) Mattos x x Nativa 11 

Eugenia sp.  x Nativa 1 

Nyctaginaceae     

Guapira noxia (Netto) Lundell x x Nativa 6 

Guapira opposita (Vell.) Reitz x  Nativa 1 

Polygonaceae     

Coccoloba mollis Casar. x x Nativa 54 

Rhamnaceae     

Ziziphus joazeiro Mart.  x Nativa 5 

Rubiaceae     

Randia armata (Sw.) DC. x  Nativa 116 

Salicaceae     

Casearia sylvestris Sw. x  Nativa 1 

Casearia guianensis (Aubl.) Urb. x x Nativa 97 

Sapindaceae     

Talisia esculenta (Cambess.) Radlk. x x Nativa 14 

Cupania oblongifolia Mart. x x Nativa 365 

Sapotaceae     

Pouteria venosa (Mart.) Baehni x  Nativa 2 

Urticaceae      

Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. x x Nativa 13 

 
O índice de Jaccard encontrado neste estudo foi 

J=0,37, este resultado indica baixa similaridade 

florística entre os componentes árboreos, e reflete 

a ideia de que há um processo de substituição nas 

comunidades árboreas. Este índice corrobora com 

os estudos feito por Felfili et al., (2011), que obteve 

J=0,319. 

 

CONCLUSÃO 

A baixa similaridade entre o fragmento com 

regeneração recente e o fragmento com 

regeneração no estágio avançado, reflete a ideia de 

que há um processo de substituição nas 

comunidades árboreas. 

Esses resultados demonstram que, apesar do 

período de intervenção antrópica nessas áreas, elas 

estão conseguindo se recuperar e manter a 

diversidade característica do bioma onde estão 

inseridas. 

Os fragmentos de Mata Atlântica estudados 

apresentaram baixo compartilhamento de espécies. 

Este baixo número de espécies compartilhadas 

pode ser reflexo da variação nas condições 

ambientais ao longo do tempo ou da própria 

ecologia de algumas espécies. Além disso, as 

diferenças florísticas observadas entre os 

fragmentos podem estar ligadas à distribuição 

natural das Florestas Estacionais Deciduais, bem 

como à localização fitogeográfica dos fragmentos. 
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RESUMO: Este estudo possui como ponto central, a compreensão de percepções ambientais das crianças. Foram 201 

alunos sendo dos terceiros, quartos e quintos anos do Ensino Fundamental de uma escola municipal em Rio Largo - Al. 

As crianças foram solicitadas a expressar, através dos desenhos com ou sem auxílio da escrita, seus conhecimentos 

referentes ao que lhes foi pedido: elementos da floresta. Baseando-se na observação dos elementos expressos do meio e, 

em alguns casos, a presença do ser humano apresentados nos desenhos. Foi possível perceber que os alunos possuem uma 

noção quantos aos elementos de flora, fauna e abióticos, dos remanescentes florestais do ambiente em que estão inseridas 

e conseguiram caracterizar de forma clara e significativa o que foi solicitado. 

Palavras-chave: Desenhos, percepção ambiental, Mata atlântica. 

 

Conservation and restoration of forest remnants in environmental education in rio largo – AL 

 
ABSTRACT: This study focuses on the understanding of children's environmental perceptions. There were 201 students 

from the third, fourth and fifth years of Elementary School of a municipal school in Rio Largo - Al. Children were asked 

to express, through drawings with or without the help of writing, their knowledge of what was proposed to them: the 

elements of the forest. The study was based on the observation of the expressed aspects of the environment and, in some 

cases, the human presence in the drawings. It was possible to perceive that the students have a notion about the elements 

of flora, fauna and abiotic, of the forest remnants of the environment in which they are inserted and were able to 

characterize clearly and meaningfully what was requested. 

Keywords: drawings, environmental perceptions, atlantic forest. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Conhecida comumente como Eco-92, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Humano produziu 

um plano de ação denominado Agenda 21, assinada 

por 179 países, que se constitui num roteiro 

detalhado com vistas ao alcance de uma educação 

orientada para a sustentabilidade. A Agenda 

considera a Educação Ambiental como 

indispensável para a modificação de atitudes, o que 

exige que ela seja desenvolvida em todos os níveis 

escolares, devendo-se rever programas e 

metodologias (MEC, 2001). 

Diante desse contexto surge a necessidade de 

implementar princípios e objetivos desde cedo, 

ainda criança, para que haja uma melhor 

assimilação de seus conhecimentos e que serão 

levados para a vida adulta (NOBRE et al., 2017). 

Dentro do processo pedagógico que funciona como 

uma ferramenta para observar e preparar a criança 

para introduzir os valores da educação ambiental é 

através da percepção ambiental.  

Nas crianças, uma das formas de verificar a 

percepção ambiental é com a utilização de 

desenhos. Durante o desenvolvimento do 

indivíduo, o desenho infantil age como elemento 

mediador de conhecimento e autoconhecimento. A 

partir do desenho, a criança organiza informações, 

processa experiências vividas e pensadas, revela 

seu aprendizado e pode desenvolver um estilo de 

representação singular do mundo. O desenho é uma 

das manifestações semióticas associada à 

construção e expressão da significação e através 

dele que a criança constrói sua percepção de mundo 

(GOLDBERG, et al, 2005). 

Dessa forma o presente artigo tem como 

principal objetivo a realização de um estudo sobre 

a percepção ambiental quanto ao conhecimento de 

floresta em crianças dos terceiros, quartos e quintos 

anos da Escola Municipal Doutor Gustavo Paiva 

localizada no município de Rio Largo, Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Rio Largo está localizado na 

região leste do Estado de Alagoas, limitando-se a 
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norte com os municípios de Murici e Messias, a sul 

com Satuba e Pilar, a leste com Maceió e a oeste 

com Atalaia. A área municipal ocupa 309,37 km2 

(1,11% de Alagoas) (CPRM, 2005).  

Em relação as unidades educacionais, a escola 

municipal Doutor Gustavo Paiva se localiza a 3,8 

km da prefeitura de Rio Largo, 1km da BR 104 e 

vizinha ao Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Alagoas e ao conjunto 

habitacional Barnabé Oiticica (Figura 1). A escola 

é de ensino infantil ao fundamental 1(até ao quinto 

ano). 

 
 

 

Figura 1 - Localização da escola Municipal Doutor Gustavo 

Paiva, Município de Rio Largo, Alagoas. 

 

O levantamento das percepções das crianças 

dos terceiros, quartos e quintos anos foi quanto aos 

elementos presentes na floresta. Em geral, os 

alunos são provenientes de famílias com baixo 

poder aquisitivo que moram, em grande parte, no 

conjunto habitacional Barnabé Oiticica que possui 

728 Unidades Habitacionais criados pelo programa 

minha casa minha vida do Governo Federal. 

A coleta de dados teve os seguintes 

procedimentos metodológicos adaptados de 

Schwarz et al (2007). Neste contexto foi 

perguntado aos estudantes se eles conheciam 

alguma floresta e após a pergunta foi solicitado aos 

mesmos que fechassem os olhos e pensasse na 

seguinte pergunta: “desenhe o que vem na sua 

mente quando falamos na Floresta Atlântica”, e que 

após a pergunta fizessem um desenho sobre o que 

pensaram, após o tempo que variou de 20 a 40 

minutos foram coletados os desenhos. 

Comunicou-se, também, que eles não deveriam 

se preocupar com a habilidade em desenhar, mas 

sim representar o que vinha à mente referente aos 

temas. Além disso, foi solicitada uma explicação 

ou comentário acerca do desenho que realizaram, 

todos os alunos dos terceiros, quartos e quintos 

anos foram convidados a desenhar. 

As análises dos conteúdos sobre floresta foram 

feitas individualmente de maneira minuciosa, 

sendo que esses dados qualitativos podem ser 

quantificados e classificados por meio das 

semelhanças, modelos e estruturas. Com base nas 

análises, os desenhos foram divididos nos 

seguintes temas: informações pessoais e elementos 

de floresta (flora nativa, flora exótica, fauna nativa, 

fauna exótica, elementos abióticos). Na análise 

também foi possível verificar se nos desenhos 

havia um sentimento positivo ou negativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com um total de 201 alunos dos 3º, 4º e 5º anos 

que participaram do levantamento sobre percepção 

ambiental através dos desenhos foi verificado que 

105 são meninas e 98 meninos, com idades entre 7 

a 15 anos. Com relação aos itens desenhados 

observa-se que todos os alunos compreenderam o 

que foi pedido e expressaram os elementos do 

respectivo meio. 

Com relação as turmas do 3º ano observamos 

que 94% desenharam elementos da flora nativa, 

como: árvores com fruto, flores. Apenas 6% dos 

alunos desenharam elementos de flora exótica, são 

eles: coqueiros e cana de açúcar. Já com relação a 

fauna 85% alunos desenharam os animais nativos 

da floresta, como: pássaros, cobras, macacos dentre 

outros, e 15% deles desenharam animais 

considerados exóticos por serem típicos de outros 

biomas: leões, tigres, tartarugas, entre outros 

(Figura 2). Sobre os sentimentos expressos, foi 

possível constatar que 64% expressaram 

sentimentos negativos, como: presença de pessoas, 

caça, casas, etc., e 36% exprimiram sentimentos 

positivos através de corações, por exemplo 

(Figuras 6 e 7). 

 
Figura 2 - Porcentagem de alunos do 3º ano da Escola 

Municipal Doutor Gustavo Paiva, que expressaram elementos 

característicos. 
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Quanto as turmas do 4º ano, quando analisados 

os desenhos obtivemos que 92% deles desenharam 

elementos da flora nativa, como: árvores com fruto, 

flores, e 8% desenharam elementos como: 

coqueiros e pinheiros.  Em relação a fauna 74% 

alunos desenharam os animais nativos como: 

pássaros, borboletas, entre outros, e 26% deles 

desenharam esquilos, lobos, leões, etc. Em análise 

aos sentimentos observados, 67% deles foram 

negativos como por exemplo, árvores cortadas e 

33% positivos, como, arco-íris, sol sorrindo. 

(Figura 3) 
 

 
 

Figura 3 - Porcentagem de alunos do 4º ano da Escola 

Municipal Doutor Gustavo Paiva, que expressaram elementos 

característicos. 
 

Nas turmas do 5º ano, foi observado que os 

desenhos de 91% continham elementos da flora 

nativa, como: árvores com fruto, flores. Desses 9% 

desenharam elementos como: coqueiros. Em 

relação a fauna 75% alunos desenharam os animais 

nativos da floresta e 25% deles desenhou girafa, 

leões, gato e cachorro, e outros animais incomuns 

ao meio. 75 % dos sentimentos observados foram 

negativos, expressos através do desmatamento, 

lixo e presença de pessoas nos desenhos e 25% 

demonstraram de forma positiva por meio de 

corações (Figura 4). 

 
 

Figura 4 - Porcentagem de alunos do 5º ano da Escola 

Municipal Doutor Gustavo Paiva, que expressaram elementos 

característicos. 

 

Quanto aos sentimentos negativos expressados 

em maior porcentagem pelos alunos dos 3º, 4º e 5º 

anos, Vygotsky (1997) afirma que as crianças não 

desenham aquilo que veem, mas sim o que sabem 

a respeito dos objetos em seu cotidiano. Então, 

pode-se afirmar que representam seus 

pensamentos, seus conhecimentos e/ou suas 

interpretações sobre uma dada situação vivida. 

Ferreira; Silva (2001) relataram também que o 

desenho da criança deve ser considerado como o 

resultado de atividade intencional envolvendo 

aspectos cognitivos e emotivos do seu convívio 

com a realidade. Dessa forma percebe que as 

crianças, presentes neste estudo, visualizam em seu 

cotidiano as agressões que a floresta vem sofrendo 

em decorrência da atividade humanas. 

Outro fator levando em consideração na análise 

da perspectiva foi a representação de elementos 

abióticos, podemos observar que 86% do total de 

alunos, dos respectivos anos, exemplificaram tais 

elementos no meio, são eles: sol, chuva, nuvens, 

etc. Sendo a maioria deles, 39%, expressos pelos 

desenhos do 5º ano, seguido por 36% do 3º ano e 

25% do 4º ano. (Figura 5) 
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Figura 5 - Porcentagem de alunos da Escola Municipal Doutor 

Gustavo Paiva, que expressaram elementos abióticos. 
 

 
 

Figura 6 - Desenho de Marcos, 8 anos, aluno do 3º ano do 

ensino fundamental I Escola Municipal Doutor Gustavo Paiva, 

Rio Largo – AL. 

 

 

 
 

Figura 7 - Desenho de Willian, 9 anos, aluno do 3º ano do 

ensino fundamental I Escola Municipal Doutor Gustavo Paiva, 

Rio Largo – AL. 

 

Foi possível constatar que o público feminino, 

de uma forma em geral, expressou mais elementos 

característicos da floresta que o observado nos 

alunos masculinos na maioria dos desenhos. 
 

CONCLUSÕES 

Em relação aos alunos presentes nos 3º, 4º e 5º 

anos foi observado que a maioria possui a 

percepção de florestas com elementos de fauna e 

flora nativos. Este tipo de observação se torna 

positiva, uma vez que pode ser explicada através do 

conteúdo ministrado pelos professores da escola 

nas disciplinas de ciências que eles recebem na 

escola informando sobre a presença desses 

elementos e a sua importância. 

Quanto aos sentimentos analisados neste estudo 

percebe-se que, nas três séries estudadas, a maioria 

apresentou sentimentos negativos demonstrando os 

impactos causados nos elementos da floresta em 

decorrência da atividade antrópica. Importante 

salientar que esses alunos, em sua maioria, vivem 

próximos a um remanescente florestal que vem 

sofrendo, ao longo dos anos, impactos em sua 

estrutura em decorrência de atividades como corte 

de lenha, queimadas e a caça de animais silvestres 

e que, no dia a dia, esses alunos reconhecem e 

associam essas atividades como sendo negativos 

para a preservação das florestas.  

É notável a necessidade da Educação Ambiental 

em escolas, incluindo atividades práticas como 

visitas à parques, bem como a introdução de 

cartilhas explicativas que mostre a importância da 

biodiversidade (fauna e flora) que rege esse imenso 

bioma (floresta atlântica), para que os alunos 

compreendam melhor a realidade que os cerca e 

reconheçam os impactos negativos e suas formas 

de minimizá-las. 
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RESUMO: A atividade mineradora é de suma importância econômica para a sociedade, entretanto esse tipo de atividade 

pode provocar impactos diretos e indiretos sobre o solo, vegetação e recursos hídricos tanto na área explorada quanto em 

seu entorno. Especificamente no processo de extração de areia para uso na construção civil, provoca o aparecimento de 

áreas degradadas com tamanho significativo com inúmeros problemas de erosão, compactação do solo, afugentamento 

da fauna e modificação da estrutura da floresta. Sendo assim necessárias intervenções para acelerar o processo de 

recuperação dessas áreas. Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de oito espécies, 

17 meses pós-plantio, usando como parâmetro de análise a sobrevivência, a altura e o diâmetro da base. A coleta de dados 

foi feita em uma área de 0,6 ha onde foi implantado um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) com o 

plantio de oito espécies nativas e exóticas. As espécies Inga vera, Tabebuia aurea e Annona squamosa obtiveram os 

maiores valores de altura, enquanto em relação ao diâmetro se destacaram Tabebuia aurea, Inga vera e Handroanthus 

impetiginosus. O índice de sobrevivência do plantio atingiu 67,40%, se destacando Handroanthus impetiginosus e 

Paubrasilia echinata com 100% de plantas vivas, enquanto Annona squamosa e Psidium guajava apresentaram as 

maiores mortalidades, com 81% e 80%, respectivamente. Assim, as espécies Handroanthus impetiginosus, Paubrasilia 

echinata, Inga vera e Tabebuia aurea foram as que melhor se adaptaram ao ambiente degradado da área estudada.  

Palavras-chave: Mineração, Recuperação, Sobrevivência. 

 

Development of forest species in area Degraded by sand exploration 

 
ABSTRACT: Mining activity is of great economic importance for society, however, this type of activity can cause direct 

and indirect impacts on the soil, vegetation and water resources in the area explored as well as in its surroundings. 

Specifically in the process of sand extraction for use in construction, it causes the appearance of degraded areas of 

significant size with numerous problems of erosion, soil compaction, scaring of the fauna and modification of the forest 

structure. Therefore interventions are needed to accelerate the recovery process of these areas. Thus, the present work 

had as objective to evaluate the development of eight species, 17 months post-planting, using the survival, height and 

diameter of the base as the parameter of analysis. Data collection was done in an area of 0.6 ha where a Degraded Areas 

Recovery Project (PRAD) was implemented with the planting of eight native and exotic species. The species Inga vera, 

Tabebuia aurea and Annona squamosa obtained the highest values of height, while in relation to the diameter were 

distinguished Tabebuia aurea, Inga vera and Handroanthus impetiginosus. The plant survival rate reached 67.40%, with 

Handroanthus impetiginosus and Paubrasilia echinata standing out with 100% of live plants, while Annona squamosa 

and Psidium guajava showed the highest mortalities, with 81% and 80%, respectively. Thus, the species Handroanthus 

impetiginosus, Paubrasilia echinata, Inga vera and Tabebuia aurea were the best adapted to the degraded environment 

of the studied area. 

Keywords: Mining, Recovery, Survival. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A atividade mineradora pode provocar impactos 

diretos e indiretos sobre o solo, vegetação e nos 

recursos hídricos tanto na área explorada quanto 

em seu entorno (Longo et al., 2011). Inicialmente a 

atividade de mineração causa uma degradação 

pontual na área explorada, tanto pela retirada da 

vegetação local quanto pela retirada da camada 

mais fértil do solo, resultando em um substrato com 

características inadequadas a fixação vegetal, como 

por exemplo: deficiência de nutrientes, valores 

extremos de pH, baixa infiltração de água, 

superfícies irregulares dentre outros fatores 

(Lamont, 1978; Fox, 1984).  

No caso especifico da mineração de areia, que 

ocorre em bacias de material sedimentar, próximos 

a fundo de vales e rios e em áreas de mata ciliar 

(Annibelli, Souza Filho, 2007), promovem 

inúmeras alterações físicas e biológicas, 

ocasionando a degradação do solo, exercendo 
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grande impacto de perturbação ambiental que 

podem durar séculos, interferindo nos processos 

funcionais do ecossistema (Siqueira et al., 1994). 

Nesse tipo de alteração são retirados os meios de 

regeneração natural do ecossistema, como o banco 

de sementes e plântulas, rebrota e o recebimento de 

sementes por agentes dispersantes (Felfili et al., 

2008), sendo assim necessárias intervenções para 

acelerar o processo de recuperação (Corrêa, Melo, 

1998).  

O entendimento e a reprodução do padrão 

encontrado no ecossistema local, a partir da 

observação da comunidade circunvizinha, aumenta 

as chances de êxito na recuperação, além de reduzir 

os custos do projeto e ainda conferi a área uma 

condição mais próxima do estado pré-exploração 

(Araujo, 2006). 

Nessas áreas degradadas pela remoção da 

vegetação e das camadas superficiais do solo, 

expondo o horizonte C, a recuperação por meio da 

revegetação da área, tem sido a maneira mais 

utilizada, pois, além de melhorar o aspecto visual 

da área (Lyle 1987) contribui para a inter-relação 

da vegetação com a morfologia, a química e a 

biologia do solo (Resende et al., 2002, Garay et al., 

2003). 

Apesar da importância econômica da indústria 

mineradora, para a sociedade, essa é considerada 

como uma atividade causadora de elevado grau de 

degradação ambiental.  

Na área da Escola Agrícola de Jundiaí, o 

processo de extração de areia para uso na 

construção civil, resultou no aparecimento de áreas 

degradadas com tamanho significativo, resultando 

em inúmeros problemas como erosão, 

compactação do solo, afugentamento da fauna e 

modificação da estrutura da floresta. Neste sentido, 

realizou-se esse trabalho com intuito desenvolver e 

implantar um Projeto de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Localização da área de estudo 

O projeto foi executado na Área de 

Experimentação Florestal, situada na Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

localizada no município de Macaíba/RN. Onde 

entre os meses de agosto de 2013 a novembro de 

2015, essa área medindo cerca de 0,6 hectares foi 

explorada para extração de areia (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 - Localização da área de exploração de areia 

localizada na Escola Agrícola de Jundiaí (Google Earth, 

2018)  

 

Características climáticas  

De acordo com Köppen e Geiger o clima do 

município de Macaíba, é classificado como Aw, 

possuindo um clima tropical com inverno seco e 

mostrando estação chuvosa no verão, a qual ocorre 

de novembro a abril, concentrando mais de 75% 

dos 1.134 mm anuais de chuva, nos meses de março 

a julho (CLIMATE-DATA, 2018), e estação seca 

no inverno, que compreende o período de maio a 

outubro, com o mês de novembro sendo o mais 

seco do ano. 

 

Instalação do Projeto 

O projeto foi instalado no final de maio/2017 e 

inicialmente foi realizado o levantamento florístico 

do entorno, com o propósito de determinar as 

espécies mais bem distribuídas na área. Na 

preparação da área foi utilizado um trator com 

grade aradora para descompactar superficialmente 

o solo. Foi realizado também combate às formigas 

cortadeiras (saúvas) usando isca granulada Mirex-

s® em todas as fases do projeto (SILVA, 2017). 

Com o objetivo de recobrir a área e fornecer 

matéria orgânica, além de fixar e disponibilizar 

Nitrogênio, foi efetuado o plantio a lanço de 

sementes pré-geminadas de Crotalarea juncea, 

uma Fabaceae oriunda da Índia Tropical, que pode 

atingir porte de até 2 metros altura. Esta espécie 

pode gerar até 30 toneladas por ha de biomassa, 

além de seu tempo de formação ser de curto prazo, 

na faixa de 60 a 90 dias (PEREIRA, 2017). 

Posteriormente foi feito o plantio de 92 mudas, 

no espaçamento de 3 m x 3 m, de 8 espécies, dentre 

elas frutíferas nativas e exóticas Inga vera (17), 

Annona squamosa (7), Paubrasilia echinata (10), 

Handroanthus impetiginosus (10), Tabebuia aurea 

(11), Psidium guajava (19), Anacardium 

occidentale (8) e Malpighiae emarginata (10). 
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Uma semana após foi feito o replantio com 21 

mudas das mesmas espécies. 

Para o plantio das mudas foram abertas covas 

com 0,3 x 0,3 x 0,3m, as quais foram adubadas com 

120 g de adubo químico (NPK) e 02 kg de adubo 

orgânico. Após o plantio, as mudas foram irrigadas 

e ao lado de cada indivíduo foram instalados 

tutores com aproximadamente 150 cm de altura, 

para estabilização inicial. 

 

Análises dos dados  

Na coleta dos dados utilizou-se paquímetro 

digital para a mensuração do diâmetro da base das 

mudas e uma trena métrica de 2 metros para a altura 

ao nível do solo. Os dados foram mensurados aos 

17 meses após o plantio e comparando aos dados 

obtidos por Silva et al (2017), aos 30 dias de 

instalação nessa mesma área. 

As análises dos dados foram executadas com 

auxílio do programa Bioestat®, sendo feitos os 

testes de normalidade e em sequência, foram 

realizadas a análise de variância para os dados 

paramétricos e o teste de Kruskal Wallis para os 

dados não paramétricos, ambos a 5% de 

probabilidade. 

 

RESULTADOS 

A taxa de sobrevivência das mudas é um 

parâmetro de relevante importância na avaliação da 

capacidade de uma espécie suportar as condições 

adversas de áreas degradadas. Nessa avaliação, 

após 17 meses de plantio, observou-se uma taxa de 

64% de sobrevivência (Tabela 01), destacando-se 

Paubrasilia echinata e Handroanthus 

impetiginosus com 100% de sobrevivência, 

enquanto Annona squamosa e Psidium guajava 

apresentaram elevada mortalidade, com 81% e 

80% respectivamente. 
 

Tabela 1 - Taxa de sobrevivência (%) das mudas no mês 01 e 

17 após o plantio na área degradada por extração de areia. 

Espécie 
Sobrevivência (%) 

30 dias 510 dias 

Inga vera 95 67 

Psidium guajava 95 20 

Malpighiea emarginata 100 71 

Annona squamosa 100 19 

Paubrasilia echinata 100 100 

Handroanthus impetiginosus 100 100 

Anacardium occidentale 91 41 

Tabebuia aurea 100,0 94 

Média 97,62 64 

 

Segundo estudos de Almeida et al. (2016) o 

comportamento de cinco espécies nativas do 

Cerrado na recuperação de uma cascalheira, sob a 

influência de combinações de adubação, e 

concluíram que Tibouchina candolleana e 

Hymenaea courbaril obtiveram os melhores 

índices de sobrevivência, sendo respectivamente de 

98,61% e 97,22%, enquanto, por outro lado, 

observou-se que Eremanthus erythropappus 

obteve o menor índice, 20,83%.  

Na Tabela 02, pode-se observar que todas as 

mudas após 17 meses mostraram crescimento em 

altura, destacando-se Inga Vera, Tabebuia áurea e 

Annona squamosa, enquanto Malpighiae 

emarginata, Psidium guajava e Anacardium 

occidentale apresentaram menor altura. 
 

Tabela 2 - Média e desvio padrão (DP) da altura (H) e 

diâmetro da base (DB) das espécies plantadas na área 

degradada por mineração de areia, após 17 meses de plantio. 

Espécie 

H (cm) DB (mm) 

Mín 
Média 

± DP 
Máx Mín 

Média 

± DP 
Máx 

I. vera 92 

142,62 

a ± 

26,91 

187 15,07 
41,89 a 

± 19,08 
72,7 

M. 

emarginata 
29 

73,19 b 

± 21,38 
97 7,9 

20,46 b 

± 5,84 
27,4 

P. guajava 44 
57,75 b 

± 15,31 
77 7 

11,63 b 

± 3,36 
15 

A. squamosa 32 

97,50 

ab ± 

92,63 

163 10,8 

25,40 

ab ± 

20,65 

40 

P. echinata 14 
88,50 b 

± 41,73 
176 4,5 

16,96 b 

± 6,81 
26,5 

H. 

impetiginosus 
43 

83,20 b 

± 27,19 
112 10,8 

38,60 a 

± 13,20 
54,1 

T.aurea 21 

113,40 

a ± 

50,55 

195 25,1 
44,12 a 

± 11,86 
61,8 

A. 

occidentale 
1,5 

38,63 b 

± 26,67 
59 13,9 

21,48 

ab ± 10 
35,6 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Quando comparado com os dados obtidos na 

primeira medição por Silva (2017) aos 30 dias após 

o plantio, observou-se que Inga vera, Annona 

squamosa e Tabebuia aurea apresentaram 

incremento médio, em altura, de 191%, 187% e 

147%, respectivamente o que evidencia um bom 

ajustamento dessas espécies as restritivas 

condições do solo da área estudada, especialmente 

no que se refere a forte compactação e a baixa 

fertilidade. 

Tabebuia aurea foi a espécie que mostrou a 

segunda maior altura aos 17 meses, com indivíduos 
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chegando a mais de 1,5 metros. Em um estudo 

realizado em crescimento de plantas de Tabebuia 

aurea sob estresse hídrico, Cabral et al., (2004) 

observaram que não houve diferença estatística 

para o crescimento em altura nos períodos de 30, 

60, 90 e 120 dias. 

Neste estudo em Macaíba, Inga Vera, Tabebuia 

áurea e Annona squamosa, apresentaram bons 

resultados de crescimento e se assemelham ao 

observado por Silva et al. (2012) para as espécies 

Jatropha curcas e Crambe abyssinica. Segundo os 

autores, o impedimento físico ocasionado na 

camada subsuperficial, não foi o suficiente para 

limitar o crescimento radicular verticalmente. 

Entretanto, Araújo et al. (2015) observaram que o 

impedimento físico em subsuperfície altera o 

crescimento do sistema radicular das mudas de 

Mimosa caesalpiniifolia em densidades de solo 

superiores a 1,60 kg/dm3 

Em termos de diâmetro na base (DB), como 

apresentado na (Tabela 2), destacaram-se Tabebuia 

áurea, Inga vera e Handroanthus impetiginosus, 

enquanto Psidium guajava, Paubrasilia echinata e 

Malpighiae emarginata mostraram menores 

valores e foram estatisticamente iguais.  

Esses resultados indicam que algumas espécies, 

como Psidium guajava, Paubrasilia echinata e 

Malpighiae emarginata são mais sensíveis aos 

efeitos da compactação do solo, como também 

verificaram Silva et al. (2002), os quais observaram 

que compactação do solo restringiu o crescimento 

e aumentou o diâmetro médio de raízes de 

eucalipto, bem como reduziu o acúmulo de K na 

planta, diminuindo a eficiência de utilização do 

nutriente e a eficiência da adubação, influenciando 

assim no diâmetro do coleto e altura das plantas.  

Segundo Collares et al. (2008), a resposta das 

principais culturas à compactação ainda não é 

completamente conhecida. Sabe-se que o aumento 

na compactação reduz o crescimento de raízes 

devido ao aumento na resistência do solo à 

penetração, podendo ocasionar perdas de 

produtividade nos cultivos agrícolas, por restringir 

o reservatório de água e nutrientes às raízes 

(CLARK et al., 2003), causando assim a 

mortalidade das plantas. 

 

CONCLUSÃO 

A área estudada caracteriza-se por uma pequena 

quantidade e variedade de espécies. Em condição 

de sítio análoga ao experimento, às espécies 

Paubrasilia echinata e Handroanthus 

impetiginosus apresentam potencial para serem 

utilizadas em projetos de reflorestamento, uma vez 

que ambas apresentaram alto índice de 

sobrevivência. Já as espécies de Paubrasilia 

echinata, Tabebuia aurea e Inga vera obtiveram os 

melhores índices de desenvolvimento em altura e 

diâmetro, evidenciando potencial para ser utilizada 

em projetos de recuperação de áreas degradadas 

por exploração de areia. 

Sugere-se para uma maior evolução nos 

resultados, uma melhoria nas condições físico-

químicas do solo juntamente com uma cobertura 

mais eficaz, como por exemplo a transposição de 

solo de áreas não-degradadas do entorno, afim de 

protege-lo contra erosão, trazendo o banco de 

sementes e a microfauna. 
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RESUMO: A arborização urbana caracteriza-se como um dos elementos mais importantes que compõem o ecossistema 

das cidades, e parte dessa arborização envolve as praças da cidade. Porém, arborizar uma cidade não significa apenas 

plantar árvores, mas sim atingir objetivos de ornamentação, melhoria microclimática, diminuição de poluição e diversos 

outros fatores fundamentados em critérios técnico-científicos que viabilizam tais funções. O trabalho teve como objetivo 

avaliar qualitativamente e quantitativamente a arborização de uma praça e um mirante, localizados no município de 

Icapuí-CE. Para isso, foram adotadas fichas para quantificar e qualificar os indivíduos arbóreos, nas quais foram avaliados 

os seguintes parâmetros: porte, idade, problema de raiz, altura total, altura da primeira bifurcação, diâmetro de copa 

circunferência a altura do peito (CAP) e injúrias. Ao todo, foram registrados 17 indivíduos arbóreos distribuídos em 7 

espécies, sendo Azadirachata indica (nim) a espécie que apresentou maior abundância. A maioria das árvores avaliadas 

encontrava-se em estado geral regular. Houve uma baixa riqueza, onde apenas três espécies representaram 64,70% das 

árvores inventariadas. Dessa forma, este estudo poderá auxiliar o poder público municipal na elaboração de um plano de 

arborização e readequação das condições da arborização, o que em suma estará beneficiando toda população de Icapuí. 

Palavras-chave: vegetação urbana, espécies arbóreas, meio ambiente. 

 

Quantitative and qualitative diagnosis of the arborization of a public square and a gazebo in the 

municipality of Icapuí-CE 

 
ABSTRACT: The urban afforestation is characterized as one of the most important elements that make up the ecosystem 

of cities, and part of this afforestation involves the squares of the city. However, wooing a city does not mean only planting 

trees, but rather achieving objectives of ornamentation, microclimatic improvement, reduction of pollution and several 

other factors based on technical-scientific criteria that enable such Functions. The objective of this work was to evaluate 

qualitatively and quantitatively the arborization of the praça and the viewpoint, located in the municipality of Icapuí-CE. 

For this, data were taken to quantify and qualify the arboreal individuals, in which the following parameters were 

evaluated: size, age, root problem, total height, height of the first bifurcation, canopy diameter circumference at the 

height of the Chest (CAP) and injuries. Altogether, 17 arboreal individuals were registered in 7 species, and Azadirachata 

indica (nim) was the species that presented the highest abundance. Most of the evaluated trees were in a regular general 

state. There was a low richness, where only three species accounted for 64.70% of the inventoried trees. Thus, this study 

can help the municipal public power in the elaboration of a plan of afforestation and readjustment of the conditions of 

afforestation, which in short will be benefiting the entire population of Icapuí. 

Keywords: urban vegetation, arboreal species, environmental. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A arborização urbana caracteriza-se como um 

dos elementos mais importantes que compõem o 

ecossistema das cidades, sendo que parte dessa 

arborização envolve as praças da cidade e locais 

turísticos. O município de Icapuí é uma cidade 

localizada no extremo leste do Ceará e é distribuído 

ao longo de uma planície costeira que apresenta 

temperaturas altas o ano todo. Espaços públicos 

como praças são uma das alternativas para 

proporcionar o bem-estar da população em geral.  

Áreas verdes urbanas são categorias de espaço 

livre composto por vegetação arbórea e arbustiva, 

com solo livre de edificações ou coberturas 

impermeabilizantes, de acesso público ou não, e 

que exercem funções ecológicas, estéticas e de 

lazer (Bargos e Matias, 2011). 

Gehl (2015) destaca a importância de se buscar 

uma cidade viva, segura, sustentável e saudável, e 

o espaço público de qualidade tem uma 

importância fundamental. Segundo o autor, as 

árvores e o paisagismo desempenham um papel 

fundamental no espaço urbano, elas fornecem 
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sombra e são elementos importantes para refrescar 

e limpar o ar. 

Segundo Mascaró (2010), quando se substitui a 

vegetação por asfalto, favorece a absorção de 

radiação solar diurna e a reflexão noturna, 

formando o fenômeno “ilhas de calor”. A 

pavimentação e as construções ocupam o lugar da 

vegetação que não é replantada e, devido à ausência 

de áreas verdes, gera desconforto na ambiência 

urbana. 

A vegetação auxilia na minimização dos efeitos 

da ilha de calor, pois utiliza a radiação solar no 

processo de fotossíntese o que ajuda na diminuição 

da temperatura e da umidade relativa do ar, 

reduzindo a poluição atmosférica. A vegetação de 

porte arbóreo é um excelente filtro para poluentes 

urbanos e partículas finas, esta vegetação absorve 

gases poluentes (tais como: monóxido de carbono, 

óxidos de nitrogênio e ozônio) e filtra partículas 

finas como: poeira, sujeira ou fumaça do ar, 

prendendo-os em folhas e casca, também atua em 

favor da redução das emissões de carbono, sendo 

este um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. 

(FAO, 2016). A arborização também contribui na 

modificação da velocidade e direção dos ventos, 

abafa ruídos, coopera no combate a erosão, serve 

de abrigo e alimento para as aves, e como ambiente 

de lazer para os moradores (ALVES et al., 2013).  

Segundo Duarte et al. (2017), é muito 

importante frisar os danos que causam a ausência 

de arborização, como forma de conscientização, os 

autores afirmam que as consequências negativas da 

falta de vegetação no meio urbano desencadeiam 

no aumento da impermeabilização do solo, 

aumento da poluição do ar pela queima de 

combustíveis fósseis, aumento dos riscos de 

enchentes, aumento no consumo de energia, 

desvalorização imobiliária, inundações e, por 

conseguinte, perdas na qualidade ambiental 

urbana. 

A falta de políticas públicas que garantam a 

existência de espaços arborizados, bem como sua 

qualidade é realidade em diversas cidades do 

Brasil, causando impactos sociais e ambientais 

(RIBEIRO e FIORI, 2018).  

Diante da importância da discussão e análise do 

papel da arborização para um melhor 

aproveitamento dos espaços urbanos nas cidades, 

este trabalho foi realizado com o objetivo de 

contribuir para o maior conhecimento da 

composição florística da vegetação arbórea de um 

mirante e da principal praça pública da cidade de 

Icapuí-CE, para saber a real situação dos locais, e 

se os mesmos estão adequados para ao uso e a 

segurança dos seus usuários. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado no município de 

Icapuí, localizado no extremo leste do estado do 

Ceará (Figura 1), com extensão total de 423,448 

km² e uma população estimada de 19.804 

habitantes (IBGE, 2018). De acordo com a 

classificação de Köppen, a cidade apresenta clima 

do tipo Tropical Quente Semiárido (Aw), com 

pluviosidade média anual em torno de 1.331,7 mm 

e altitude média de 3 m. (ATLAS 2012). A 

vegetação presente é variada, contendo gramíneas 

e ervas, floresta de dunas, caatinga mista, mata 

serrana e espécies próprias nos tabuleiros (IPECE, 

2016). 
 

 

 

Figura 1 - Localização do município de Icapuí no estado do 

Ceará. Brasil. 

Fonte: IPECE, 2016. 

 

O levantamento foi realizado no mês de 

dezembro de 2018, onde foram inventariados a 

principal praça pública de Icapuí (praça da 

liberdade), e o mirante (serra do mar), um dos 

pontos turísticos da cidade. Os locais foram 

escolhidos pela sua relevância histórica para o 

município, pela utilização como área de lazer e pela 

significância estética e paisagística.  

A metodologia empregada para coleta de dados 

baseou-se em Silva Filho (2002) com adaptações. 

Os dados foram coletados mediante aplicação de 

uma planilha previamente estruturada, contendo 

questões do tipo fechada. A planilha foi dividida 

em três partes: a primeira é referente a localização 

e identificação das espécies; a segunda diz respeito 

aos dados dendrométricos de cada árvore; e a 

terceira parte contém os dados biológicos. 

Para a análise da localização e identificação das 

espécies foram avaliados os seguintes parâmetros: 

nome científico, nome comum e número do 
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indivíduo. Já para analisar a parte dos dados 

dendrométricos, os parâmetros utilizados foram: 

porte, idade, altura total, diâmetro de copa, 

circunferência a altura do peito (CAP) e altura da 

bifurcação, utilizando uma régua altimétrica de 

1,30 m e uma fita métrica. Os parâmetros utilizados 

para os dados biológicos foram: estado geral da 

árvore, situação da raiz, e injúria, caso a espécie 

tenha sofrido alguma lesão ou vandalismo. 

As espécies foram identificadas in loco com o 

auxílio de bibliografia especializada e seguiram a 

classificação até nível de espécie.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram encontrados 17 indivíduos arbóreos nos 

dois locais analisados no estudo, pertencentes a 7 

espécies, sendo apenas uma delas, Azadirachata 

indica, responsável por 52,94% dos indivíduos 

identificados. Logo em seguida vem a Plumeria 

pudica e Phoenix roebelenii com 11,76% dos 

indivíduos cada uma e todas as outras espécies com 

5,88% dos indivíduos amostrados. De acordo com 

Milano e Dalcin (2000), cada espécie não deve 

ultrapassar de 10 a 15% do total de indivíduos da 

população arbórea. Diante dessas informações, é 

possível afirmar que o mirante serra do mar e a 

praça da liberdade, apesar da baixa quantidade de 

espécies apresentadas, não possuem boa riqueza. 

Essa baixa diversidade de espécies é comum na 

maioria das áreas verdes urbanas, onde poucas 

espécies representam a maioria da população, 

mesmo não sendo essa uma situação desejável. 

O número de espécies encontradas na 

arborização da praça pública e do mirante da cidade 

estudada pode ser considerado baixo se comparado 

com estudos já realizados, como exemplos: 36 

espécies identificadas por Freitas et al. (2015), em 

quatro praças do bairro da Tijuca, RJ e; 42 espécies 

amostradas por Romani et al. (2012), na praça XV 

de Novembro em Ribeirão Preto, SP. 

As espécies que apresentaram os maiores 

números de indivíduos foram a Azadirachata 

indica  com 9 indivíduos inventariados, seguida da 

Pluméria pudica e Phoenix roebelenii com 2 

indivíduos inventariados cada.  

Observou que a espécie Azadirachata indica, 

esteve presente nos dois locais pesquisados. Isso 

gera preocupação, porque o nim é uma espécie 

exótica que tem capacidade para alterar a estrutura 

de ecossistemas abertos, causando significativa 

perda de espécies por sombreamento e pela alta 

densidade populacional, além de também liberar 

fitoquímicos no solo e inibe a germinação de 

espécies nativas (Leão et al., 2011). 

E em relação a essa baixa diversidade de 

espécies observada, infere-se que a arborização das 

praças públicas da cidade foi realizada sem 

considerar esse fator, o que evidencia a necessidade 

de programas mais eficientes de arborização 

urbana, que visem à implantação de uma 

arborização mais heterogênea, composta, 

preferencialmente, de plantas nativas pertencentes 

a biomas regionais, para proporcionar a 

preservação da flora e da fauna local.  

Segundo Souza et al. (2011), quando a 

diversidade de espécies não é considerada no 

planejamento da arborização dos espaços urbanos, 

pode ocasionar um comprometimento futuramente, 

devido à falência fisiológica das espécies num 

mesmo período, e neste caso, seria necessário 

realizar a substituição de um grande número de 

indivíduos numa mesma época, o que não é uma 

condição ideal para espaços urbanos (Tabela 1). 
 

Tabela - 1 Relação das famílias botânicas e espécies 

arbustivo-arbóreas da praça da liberdade, em Icapuí-CE. 

Sendo: NInd = número de indivíduos e NInd (%) = número 

percentual de indivíduos. 

Nome 

Vulgar 
Família Nome científico Nlnd 

Nln

d 

(%) 

Nim Meliaceae 
Azadirachta 

indica. 
4 40 

Ipê roxo 
Bignoniac

eae 

Handroanthus 

heptaphylus 
1 10 

Jasmim 

do Caribe 

Apocynac

eae 

Pluméria 

pudica. 
2 20 

Ficus Moraceae 
Ficus 

benjamina. 
1 10 

Castanhol

a 

Combreta

ceae 

Terminalia 

catappa. 
1 10 

Palmeira 

imperial 
Arecaceae 

Roystonea 

oleracea 
1 10 

Total   10 100 

Fonte: Os autores. 

 

Com relação ao espaço disponível para cada 

árvore, foi avaliada a compatibilidade entre o porte 

do indivíduo e o espaço disponível para o plantio. 

Os dados obtidos demonstraram que a maioria dos 

indivíduos tinham porte pequeno e o espaço se 

apresentou compatível (94,11%). De um modo 

geral, a grande parte da arborização está inserida 

em áreas de pouco espaço (Tabela 1). 

Quando a arborização é feita, de forma 

inadequada e sem nenhum planejamento, causa 

problema de complexidade, como o uso de árvores 

incompatíveis ao espaço disposto, espécies com 
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afinidade a certos tipos de pragas, árvores frutíferas 

com risco de predação por vândalos, árvores que 

por seu tamanho interferem na fiação, calçadas, 

muros e etc. (VELASCO, 2016). 

Em relação à qualidade das raízes, os resultados 

obtidos após a análise dos dados, foram: nenhuma 

das árvores apresentaram raízes em plena evidência 

danificando totalmente o calçamento; 29,41% das 

árvores apresentam raízes não evidentes, mas que 

estão começando a provocar algum tipo de dano às 

calçadas e 70,59% encontram-se totalmente 

subterrâneas sem provocar nenhum tipo de dano. 

Quanto ao estado de maturidade, verificou-se 

que a maioria das árvores está na fase adulta 

(88,23%). Essa estrutura etária não é considerada a 

ideal, uma vez que, algumas funções ambientais da 

vegetação podem ser afetadas quando a maioria 

dos indivíduos está dentro das mesmas 

características. 

Dos indivíduos analisados nos locais 

selecionados, nenhum apresentou defeitos físicos 

provocados por atos de vandalismo, como galhos 

quebrados, sinais de lâminas nos troncos, galhos, 

pinturas inadequadas, uso de pregos para colocação 

de placas, cestos de lixo, dentre outros. Estes dados 

demonstram uma boa manutenção dos locais e de 

boa consciência da população. 

A altura média das árvores catalogadas foi de 

3,20 m, sendo que o maior indivíduo encontrado 

pertencente à espécie Handroanthus heptaphylus 

(Bignoniaceae), com uma altura de 6,0 m, 

conhecido popularmente por Ipê roxo que é uma 

árvore nativa da América do sul, e que pode atingir 

grandes alturas, podendo trazer sérios problemas à 

rede elétrica. 

Com relação à altura da bifurcação, o valor 

médio encontrado foi de 1,32 m, O valor máximo 

encontrado foi 3 m. Dois indivíduos apresentaram 

a primeira bifurcação ao nível do solo. Dos 17 

indivíduos analisados, 13 (76,47%) apresentam 

altura da primeira bifurcação menor que 1,80 m. 
 

Tabela 2  Relação das famílias botânicas e espécies 

arbustivo-arbóreas do Mirante serra do mar, em Icapuí-CE. 

Sendo: NInd = número de indivíduos e NInd (%) = número 

percentual de indivíduos. 

Nome 

VulgarVulga

r 

Família Nome 

científico 

Nln

d 

Nlnd 

(%) 

Nim Meliaceae Azadiracht

a indica. 

5 71,4 

Palmeira 

Fênix 

Arecacea

e 

Phoenix 

roebelenii 

2 28,6 

   7 100,

0 

Fonte: Os autores. 

 

Nunes (1995) recomenda que a altura das 

árvores utilizadas na arborização urbana deve estar 

entre 1,80 m e 2,0 m, pois aquelas com altura da 

primeira bifurcação inferior a 1,80 m prejudicam o 

livre trânsito de pessoas e veículos. Estes dados 

podem indicar deficiências na produção e 

condução das mudas, bem como ausência de 

manejo adequado das árvores nas praças. 

O valor médio do CAP foi de 0,66 m.  O valor 

máximo foi de 100,0 m. Já o valor mínimo foi de 

16,2. O indivíduo que apresentou o maior CAP foi 

o Nim (Azadirachata indica), e o indivíduo de 

menor CAP foi a Castanhola (Terminalia 

catappa.), ambas espécies localizadas na praça da 

liberdade. 

Existem muitos trabalhos conceituais que 

fomentam a discussão a respeito do tema, bem 

como pesquisas atuais demonstrando que existe 

uma preocupação crescente relacionada ao 

planejamento urbano das áreas verdes, porém é 

preciso mais debates a respeito para que exista 

conscientização das entidades responsáveis, 

beneficiando os residentes e o meio ambiente. 

 

CONCLUSÕES 

É necessário estudar mais sobre arborização de 

praças e outros locais públicos para colaborar com 

o ambiente urbano, evitando assim plantio de 

espécies inapropriadas que acarretem em 

rompimentos de calçadas, atrapalham o trânsito de 

pedestres idosos e portadores de deficiência. 

O conhecimento das espécies que foram 

utilizadas nos pontos escolhidos; pode subsidiar os 

profissionais da Prefeitura Municipal de Icapuí 

para a realização de projetos futuros de adequação 

e/ou substituição da arborização das praças 

públicas ou pontos turísticos da cidade. 
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RESUMO: O melão é a hortaliça de maior importância nos últimos anos no nordeste brasileiro devido ao aumento das 

exportações e ao maior consumo do mercado interno. O Rio grande do Norte destaca –se como principal produtor dessa 

olerícola.  Com o aumento da produtividade a geração de técnicas que aproveitem o meio ambiente vem ganhando 

destaque para que promova maior aproveitamento de recursos não utilizáveis. Considerando a relação que isso pode gerar, 

o presente trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos alelopáticos do extrato aquoso obtido da parte aérea do pirrixiu 

na germinação de sementes de melão. Para isso foram preparados extratos de folhas de pirrixiu em concentrações de 

0%,25%, 50%,75% e 100%. Foram avaliadas a porcentagem de germinação, a primeira contagem, o índice de velocidade 

e o tempo médio de germinação. Foram observados que a concentração de 25% da calda do pirrixiu apresentou melhoras 

quanta a velocidade de germinação, primeira contagem e % de germinação com exceção do tempo médio de germinação 

que não obteve diferenças significativas em relação as concentrações testadas. 

Palavras-chave: alelopatia, germinação, meloeiro. 

 

Allopathic effect of Pirrixiu extract (Blutaparon portulacoides) on yellow melon seeds Cucumis melo L.  

 
ABSTRACT: Melon is the most important vegetable in recent years in the Brazilian northeast due to the increase in 

exports and the higher consumption of the domestic market. Rio Grande do Norte stands out as the main producer of this 

olerícola. With the increase of productivity, the generation of techniques that take advantage of the environment has been 

emphasizing that it promotes greater use of non-usable resources. Considering the relation that this can generate, the 

present work aims to evaluate the allelopathic effects of the aqueous extract obtained from the aerial part of pirrixiu in 

the germination of melon seeds. For this purpose extracts of pirrixiu leaves in concentrations of 0%, 25%, 50%, 75% and 

100% were prepared. The percentage of germination, first count, speed index and average germination time were 

evaluated. It was observed that the concentration of 25% of the pyrixiu syrup showed improvements in the germination 

speed, first count and% germination, except for the mean germination time, which did not show significant differences in 

relation to the tested concentrations. 

Keywords: allelopathy, germination, melon. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Os vegetais, de uma maneira geral, liberam 

metabólitos primários e secundários a partir das 

folhas, raízes e serrapilheira no ambiente. Esses 

metabólitos podem propiciar efeitos negativos ou 

positivos sobre outras plantas e sementes que estão 

próximas. A esse fenômeno, dá-se o nome de 

alelopatia (TAIZ, ZEIGER, 2008). Segundo Basra 

et al. (2011) as principais finalidades que se busca 

em aleloquímicos são: busca por defensivos 

agrícolas; compreender o antagonismo de cultivos 

consorciadas; diminuir o uso de herbicidas 

sintéticos, substituindo-os por processos de 

alelopatia; manejo e controle das plantas daninhas 

por meio de rotação de cultivos, sistemas 

adequados de semeadura entre espécies, além de 

manejo de sistemas agroecológicos.  

O Brasil possui uma rica flora de halófitas com 

um grande potencial biotecnológico e econômico 

para produção de alimentos e de substâncias 

bioativas. (COSTA, HERRERA, 2016). Algumas 

halófitas são utilizadas tradicionalmente como 

ervas medicinais, tempero e como ração animal. A 

Blutaparon portulacoides é conhecida 

popularmente como pixirriu ou capotiragua. É uma 

vegetação halófita-psamófita. Halófita pela 

tolerância ao sal e psamófila pela tolerância da alta 

mobilidade do substrato devido ao solo arenoso. 
Existe na área agrícola uma busca constante por 

produtos que promovam o crescimento das plantas 

e o aumento da produtividade.  

O meloeiro produz um fruto saboroso e 

aromático que é muito apreciado e de popularidade 

crescente no Brasil e no mundo, sendo consumido 
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em larga escala na Europa, Japão e Estados Unidos 

(ARAUJO, CORREIA, 2010). A região nordestina 

brasileira é responsável por mais de 90% da 

produção de melão do País. O Estado do Rio 

Grande do Norte é o maior produtor brasileiro e, 

em 1996, contribuiu com 63% da produção 

(GRANGEIRO et al., 1999). Dessa forma, o efeito 

alelopático pode ser utilizado em benefício de 

cultivos, sendo importante que as plantas utilizadas 

sejam de fácil aquisição e que não sejam tóxicas ao 

homem e ao meio ambiente. 

 O presente estudo objetivou avaliar o potencial 

alelopático do extrato aquoso obtido da parte aérea 

do pirrixiu na germinação de sementes de melão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi produzido no laboratório de 

Engenharia Florestal no setor de patologia da 

Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA) – Campus Mossoró – RN. Foram 

coletadas folhas e sementes da planta de pirrixiu no 

município de Grossos, no Estado do Rio Grande do 

Norte, situado em torno das coordenadas 

geográficas 4°58’46,16’’ S, 37° 8’ 56,99’’ W, em 

janeiro de 2018. O extrato bruto foi obtido a partir 

de 250 g da parte aérea foliar, as quais foram 

misturadas com 1000 ml de água destilada e 

agitadas em liquidificador. Logo em seguida o 

material foi filtrado em peneira e a partir do extrato 

aquoso foram feitas as diluições para obter as 

concentrações de (25, 50, 75 e 100%). O 

experimento foi concebido em cinco tratamentos 

(concentrações 0, 25, 50, 75 e 100% do extrato 

aquoso) e quatro repetições por tratamento. 

Dezessete sementes de melão foram distribuídas 

em placas de Petri que continham duas folhas de 

papel germitest, após adicionou-se os extratos ou 

água destilada, umedecido com 2,5 vezes o peso do 

papel, de acordo com o tratamento aplicado e logo 

depois as placas foram mantidas no B.O.D. Em um 

período de 7 dias acompanhou-se a germinação das 

sementes contabilizando-se a germinação das 

mesmas, e em casos de ressecamento do papel 

germitest foi realizado o reumedecimento. Para 

analisar a germinação em cada tratamento, foram 

calculadas as porcentagens de germinação, com o 

total de sementes que germinaram num período de 

7 dias, a primeira contagem foi realizada no 2° dia, 

o índice de velocidade de germinação (IVG) foi 

calculado de acordo com a formula de Maguire 

(1962) e a velocidade média de germinação 

(VMG), segundo Labouriau (1983). Os resultados 

obtidos foram submetidos a análise de variância 

utilizando o programa estatístico SISVAR, 

comparando as medias pelo teste de Tukey 

(P>0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Observou-se que a porcentagem de germinação 

dos tratamentos apresentaram resultados 

semelhantes, diferindo apenas no tratamento de 

100% de extrato. O percentual de germinação na 

concentração de 100% reduziu 6,5%, em relação a 

ao tratamento controle (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Avaliação do efeito alelopático de extrato aquoso da 

pirrixiu (Blutaparon portulacoides) sobre o percentual de 

germinação de sementes de melão (Cucumis melo L.) 
 

De acordo com Ferreira (2004), a germinação 

sofre menos interferências aos aleloquímicos do 

que o crescimento de plântulas, pois o fenômeno é 

muito discreto germinando ou não o efeito 

alelopático não acontece sobre a germinação, mas 

sobre a velocidade de germinação devido as 

interferências ambientais que bloqueiam ou 

retardam o andamento de processos metabólicos, 

concordando com os resultados obtidos no presente 

trabalho. 

O índice de velocidade de germinação das 

sementes de melão foi afetado pelo extrato da 

Blutaparon portulacoides na concentração de 50% 

reduzindo o IVG em relação ao tratamento controle 

de 18,67%; 7,22% na concentração de 75% e 

acentuando para 29,51% na concentração de 100% 

(Figura 2). 
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Figura 2. Avaliação do efeito alelopático de extrato aquoso da 

pirrixiu (Blutaparon portulacoides) sobre o índice de 

velocidade de germinação de sementes de melão (Cucumis 

melo L.) 
 

O índice de velocidade de germinação se 

mostrou uma variável que confirma alelopatia, 

sendo reduzido com aumento das concentrações 

utilizadas. Segundo Labouriau (1983), muitas 

vezes o efeito alelopático não é sobre a 

germinalidade (percentual final de germinação no 

tempo) mas sobre a velocidade de germinação ou 

outro parâmetro.  

Conforme a (Figura 3), o tempo médio de 

germinação foi afetado a partir a concentração de 

50%, porém não apresentou variações estatísticas. 

Onde os levou em média 2 dias para esta 

concentração juntamente com a o tratamento de 

75%, e para 100% do extrato. 

 
 

 

Figura 3. Avaliação do efeito alelopático de extrato aquoso da 

pirrixiu (Blutaparon portulacoides) sobre o tempo médio de 

germinação de sementes de melão (Cucumis melo L.) 

 

Segundo Rice (1979) estas observações 

comprovam que os efeitos benéficos de uma planta 

sobre outra não devem ser desvinculados do 

conceito de alelopatia, de vez que dado composto 

químico pode ter efeito inibitório ou estimulante, 

dependendo de sua concentração no ambiente. 

 
 

 
Figura 4. Avaliação do efeito alelopático de extrato aquoso da 

pirrixiu (Blutaparon portulacoides) sobre a primeira contagem 

de sementes de melão. (Cucumis melo L.) 
 

Observa-se na (Figura 4) a primeira contagem, 

estatisticamente os resultados se apresentaram 

semelhantes, havendo uma mudança a partir da 

concentração de 100%, apresentando uma redução 

de 23,63% em relação ao tratamento controle. 
 

CONCLUSÃO 

Os extratos elaborados a partir da parte aérea do 

pirrixiu apresentaram resultados favoráveis na 

concentração de 25% para as sementes de meloeiro 

quanta a velocidade de germinação, primeira 

contagem e % de germinação com exceção do 

tempo médio de germinação que não obteve 

diferenças significativas em relação as 

concentrações testadas. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o efeito de borda nos parâmetros de riqueza e composição florística 

da comunidade regenerante numa área de caatinga localizada no interior do Ceará. Para avaliar o efeito de borda sobre a 

vegetação regenerante, foram instalados dez transectos de 5x50 m, com distância de 40m entre eles. Os mesmos foram 

subdivididos em parcelas de 5x5 m, totalizando 40 parcelas instaladas em campo. Nas parcelas foram coletados os dados 

de circunferência ao nível do solo (CNS) e altura de todos os indivíduos com CNS < 9,0 cm, com auxílio de fita métrica 

e trena, respectivamente. Os dados de riqueza, composição e abundância, por parcela ao longo do gradiente, foram obtidos 

por meio do programa Fitopac v. 2.1. Os dados de riqueza foram submetidos ao teste de normalidade (Shapiro-Wilk). 

Dados com distribuição normal foram analisados por meio da ANOVA e quando p<0,05 as médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey. No estudo, foram encontrados 353 indivíduos pertencentes a 11 espécies distribuídas pelos transectos 

analisados, com um total de cinco famílias. A maior quantidade de indivíduos encontrada foi da espécie Croton 

sonderianus, pertencente à família Euphorbiaceae, com um total de 326 indivíduos. Com base nos dados apresentados no 

presente trabalho, há indícios de que a vegetação da área estudada provavelmente sofre pouca influência das bordas, uma 

vez que não houve mudança na riqueza e poucas mudanças na composição foram observadas ao longo do gradiente. A 

grande quantidade de indivíduos da espécie Croton sonderianus evidencia que toda a área estudada apresenta um alto 

grau de degradação, uma vez que a espécie é um bioindicador de áreas degradadas.  

Palavras-chave: fitossociologia, regeneração natural, florestas secas.  
 

Effect of border influence on wealth and the floristic composition of a Caatinga fragment? 

 
ABSTRACT: This work aims to analyze the edge effect on the parameters of similarity, richness and floristic composition 

of the regenerating community in an area of caatinga located in the interior of Ceará. To evaluate the edge effect on the 

regenerating vegetation, ten transects of 5x50 m were installed, with a distance of 40m between them. They were 

subdivided into 5x5 m plots, totaling 40 plots installed in the field. The collection methodology was often given once a 

week in order to collect the data in the field. In the plots were collected the data of circumference at the level of the 

ground (CNS) and height of all the individuals with CNS <9,0 cm, with aid of metric tape and trena, respectively. The 

richness, composition and abundance data for analysis of similarity, per plot along the gradient, were obtained by means 

of Fitopac v. 2.1. To analyze the similarity between the plots, the Jaccard index (SJ) was calculated. Wealth data were 

submitted to the normality test (Shapiro-Wilk). Data with normal distribution were analyzed by means of ANOVA and 

when p <0.05 the means were completed by the Tukey test. In the study, we found 353 individuals belonging to 11 species 

distributed by the transects analyzed, with a total of five families. The largest number of individuals found is of the species 

Croton sonderianus, belonging to the family Euphorbiaceae, with a total of 326 individuals.Based on the data presented 

in the present work, there are indications that the vegetation of the studied area probably suffers little with the influence 

of edges, since there was no change in the richness and few changes in the composition were observed along the gradient. 

The large number of individuals of the Croton sonderianus species shows that the entire area studied shows a high degree 

of degradation, since the species is a bioindicator of degraded areas. 

Keywords: phytosociology, natural regeneration, dry forests. 

 

 
INTRODUÇÃO 

As alterações provocadas pelas ações antrópicas 

nas paisagens têm criado áreas com especificidades 

diferentes das naturais. A fragmentação da 

vegetação, por exemplo, origina-se da diminuição 

da vegetação nativa e da maior exposição dessas 

áreas à ação de agentes externos (OLIVEIRA et al., 

2015). 

Tais áreas, denominadas bordas, apresentam 

alterações de natureza física (maiores temperaturas 

de solo e do ar, ação eólica entre outras) e 

biológica, remodelando a dinâmica e reduzindo as 
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populações vegetacionais (OLIVEIRA, et al., 

2013; SILVA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015).  

Conforme as paisagens florestais tornam-se 

fragmentadas, as populações tendem a ser 

reduzidas, os padrões de dispersão e migração são 

alterados consideravelmente, mudando a estrutura 

das comunidades vegetais (CAMPOS et al., 2018) 

e a distribuição espacial dos indivíduos (SANTOS; 

SANTOS, 2008). Além disso, os habitats tornam-

se mais expostos às condições externas que, 

anteriormente, não existia, tornando as áreas 

afetadas mais suscetíveis a invasão de herbívoros e 

de espécies exóticas (SOBRINHO et al., 2009), o 

que resulta numa considerável deterioração da 

diversidade biológica ao longo do tempo 

(TILMAN et al., 1994; TERBORGH et al., 1997). 

Percebe-se que os efeitos de borda são bastante 

estudados e conhecidos para florestas úmidas. No 

entanto, pouco se sabe sobre os efeitos sobre as 

florestas secas. Os poucos trabalhos existentes para 

estas apresentam padrões diferentes para bordas, 

quando são comparados com florestas tropicais 

úmidas. 

Santos & Santos (2008), por exemplo, 

observaram em um fragmento de caatinga, no 

Planalto da Borborema, nos municípios de Boa 

Vista e Cabeceiras, no estado da Paraíba, que borda 

e interior possuíam semelhança florística de 

aproximadamente 90% e a composição variava de 

forma semelhante. Tais resultados foram 

corroborados por Oliveira et al., (2013), que ao 

analisarem os mesmos parâmetros, num fragmento 

de caatinga no estado de Sergipe, constataram que 

bordas não diferiam do interior.  

A partir dessas informações, este trabalho tem 

como objetivo analisar a influência do efeito de 

borda nos parâmetros de riqueza e composição 

florística da regeneração natural em uma área de 

caatinga em Choró – CE. A partir desse estudo, 

espera-se que o efeito de borda não afete os 

parâmetros estudados, de modo que riqueza e 

composição florística da regeneração natural não 

sejam alterados ao longo do gradiente de borda. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Fazenda Majorlândia, 

cuja localização geográfica obedece às seguintes 

coordenadas 4°50'21.70"S de latitude e 39° 

4'7.93"O de longitude no município de Choro – 

Ceará. A fazenda possui aproximadamente 420 ha, 

apresenta como solo predominante o argissolo, 

vermelho-amarelo eutrófico, com textura arenoso 

para médio e arenoso/argiloso e o relevo é 

levemente ondulado. A vegetação é classificada 

como savana-estépica arborizada, do tipo caatinga 

arbórea aberta (IBGE, 2016).  

Com a intenção de fazer um plantio de 

Azadirachta indica para a extração de princípios 

ativos para fármacos, foram plantados na fazenda 

certa de 10 ha da espécie. Mas, o projeto não teve 

continuidade e, assim, o plantio foi abandonado.   

Para avaliar o efeito de borda sobre a vegetação 

regenerante, foram instalados dez transectos de 

5x50 m, com distância de 40m entre eles. Os 

mesmos foram subdivididos em parcelas contíguas 

de 5x5 m, totalizando 40 parcelas instaladas em 

campo. Os transectos foram montados a partir da 

área onde se tem a plantação de A. indica, como 

mostra a Figura 1.  

 
 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo na Fazenda 

Majorlândia, município de Choró – Ceará. 

 

Nas parcelas foram coletados os dados de 

circunferência ao nível do solo (CNS) e altura de 

todos os indivíduos com CNS < 9,0 cm, com 

auxílio de fita métrica e trena, respectivamente.  

Os dados de riqueza, composição e abundância, 

por parcela ao longo do gradiente, foram obtidos 

por meio do programa Fitopac v. 2.1. Os dados de 

riqueza foram obtidos por meio da soma do número 

de espécies por parcelas e posteriormente foram 

submetidos ao teste de normalidade (Shapiro-

Wilk). Dados com distribuição normal foram 

analisados por meio da ANOVA e quando p<0,05 

as médias foram comparadas pelo teste de Tukey.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No estudo, foram encontrados 353 indivíduos 

pertencentes a nove espécies distribuídas pelos 

transectos analisados, com um total de cinco 

famílias.  

A maior quantidade de indivíduos encontrada 

foi da espécie Croton sonderianus, pertencente à 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 109 

 
 

 

família Euphorbiaceae, com um total de 326 

indivíduos (92,35%). Foram encontrados, ainda, 12 

indivíduos pertencentes à família Fabaceae (3,4%), 

nove indivíduos pertencentes à família 

Combretaceae (2,55%), quatro indivíduos 

pertencentes à família Boraginaceae (1,13%) e um 

indivíduo pertencente à família Costaceae (0,28%) 

(Tabela 1).  

Os números encontrados neste trabalho foram 

bem inferiores aos encontrados em outras áreas de 

caatinga, dando indícios que a área se encontra em 

nível de degradação elevado. Barbosa et al., (2012) 

por exemplo, na caatinga hipoxerófila em 

Arcoverde – PE levantaram 36 espécies arbórea-

arbustivas, 31 gêneros e 19 famílias. Amorim 

(2005) em levantamento fitossociológico relatou a 

presença de 15 espécies, 15 gêneros e 10 famílias 

no Seridó do Rio Grande do Norte.  

Vale ressaltar que o baixo número de espécies 

foi um padrão que se repetiu ao longo do gradiente. 

Não sendo encontradas diferenças entre borda e 

interior (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Dados de riqueza média e abundância das espécies amostradas ao longo do gradiente borda-interior na Fazenda 

Majorlândia, em Choró-CE. Legenda: T1 (0-5 m); T2 (5-10m); T3 (10-15m); T4 (15-20m); T5 (20-25m); T6 (25-30m); T7 (30-

35m); T8 (35-40m); T9 (40-45m); T10 (45-50m). Letras indicam diferenças estatísticas. 

Espécies Família T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Anadenanthera macrocarpa 

(Benth) Brenan 
Fabaceae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Auxemma oncocalyx (Allemão) 

Taub 
Boraginaceae 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. 

P. Queiroz 
Fabaceae 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Fabaceae 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Combretum leprosum Mart. Combraceae 0 1 3 0 0 2 0 1 1 1 

Costus spiralis  (Jacq.) Roscoe Costaceae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Croton heliotropiifolius Kunth. Euphorbiaceae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Croton sonderianus Muell.Arg. Euphorbiaceae 19 34 21 20 37 21 18 66 48 42 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Fabaceae 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riqueza  5a 3a 2a 2a 2a 6a 1a 4a 2a 3a 

Como já mencionado, a espécie com maior 

abundância foi o Croton sonderianus (Tabela 1), e 

essa alta abundância foi distribuída ao longo de 

todo o gradiente. Segundo a literatura, Carvalho et 

al., (2001) o Croton sonderianus (marmeleiro) é 

um dos principais arbustos colonizadores das 

caatingas do Nordeste do Brasileiro, apresentando 

um alto poder de invasão e baixo valor forrageiro. 

Os dados obtidos mostram que as espécies 

Croton Heliotropiifolius, Costus spiralis e Mimosa 

caesalpiniifolia foram encontradas na borda, ou 

seja, nas primeiras parcelas. Porém, não foram 

encontradas à medida que o gradiente vai se 

aproximando do interior. Por outro lado, espécies 

como Libidibia Ferrea e Caesalpinia pyramidalis 

não foram encontradas nas primeiras parcelas, 

sendo encontradas a partir de 20-25m da borda.  

 
CONCLUSÕES 

Com base nos dados apresentados no presente 

trabalho, há indícios de que a vegetação da área 

estudada provavelmente não sofre tanto com a 

influência de borda, uma vez que não houve 

mudança na riqueza de espécies ao longo do 

gradiente. Poucas mudanças foram observadas na 

composição, sendo necessários mais 

levantamentos para que sejam obtidos dados mais 

significativos. 

A grande quantidade de indivíduos da espécie 

Croton sonderianus que foi encontrado no presente 

estudo mostra que todo o gradiente ainda encontra-

se em forte estágio da degradação, pois a espécie 

citada é uma indicadora de áreas degradadas. 
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RESUMO: A regeneração natural é uma das várias formas de se recuperar uma área degradada, nas quais as plantas 

crescem a partir de germinação de sementes ou por brotações de forma natural. A técnica “bocaj” consiste no 

preenchimento de covas com o banco de sementes de áreas preservadas. Este trabalho teve como objetivo analisar a 

eficiência da técnica “bocaj” na restauração de área degradada na Fazenda Cachoeira de São Porfírio no Semiárido da 

Paraíba. A técnica bocaj foi distribuída em blocos casualizados utilizando cinco tratamentos compostos por diferentes 

quantidades de serapilheira + solo (0,4 L/cova, 0,8 L/cova, 1,2 L/cova, 1,6 L/cova e, 2,0 L/cova). Foram avaliados o 

número de plantas, a altura de plantas e o diâmetro de caule. A técnica propiciou o desenvolvimento de plantas da espécie 

favela (Cnidoscolus quercifolius) no período chuvoso, chegando a um total de 73 indivíduos, tendo o maior número de 

plantas no tratamento composto pela dose de 2,0L/cova. No início do período seco o número de plantas reduziu para 41 

devido à menor disponibilidade de água, que é um fator limitante para a sobrevivência e permanência desses indivíduos 

no local. A técnica utilizada propiciou aumento e desenvolvimento de plantas no período chuvoso. O período seco 

ocasionou redução do número de plantas, bem como do diâmetro de caule e altura de plantas. A técnica “bocaj” mostrou 

ser viável para as condições da Fazenda Cachoeira de São Porfírio, devido seu baixo custo de implantação.  

Palavras-chave: Desertificação, faveleira, Regeneração Natural, Degradação Ambiental. 

 

Efficacy of the "bocaj" technique in the restoration of degraded area in the semiarid of Paraiba 

 
ABSTRACT: Natural regeneration is one of several ways to recover a degraded area, in which the plants grow from 

germination of seeds, or for shoots in the natural way. A "bocaj" technique with no pit filling with the preserved area 

seed bank. The work had as objective to analyze the efficiency that the technique “bocaj” has for the restoration of 

degraded area on the Cachoeira of São Porfírio Farm in the Semiarid region of Paraíba. The “bocaj” technique was 

distributed in randomized blocks with five treatments consisting of different amounts of leaf litter + soil (0.4 L/pit, 0.8 

L/pit, 1.2 L/pit, 1.6 L/pit and 2.0 L/pit). Were evaluated the number of plants, height of plants and diameter of the stem. 

The technique led to the growth of plants of the faveleira specie (Cnidoscolus quercifolius) in the rainy period, reaching 

a total of 73 individuals, with the largest number of plants in the treatment composed by the dose of 2,0 L/pit. At the 

beginning of the dry period the number of plant was reduced to 41 due to the reduced availability of water, which is a 

limiting factor for the survival and permanence of these individuals in the site. The technique led to the increase and 

development of plants in the rainy period. The dry period resulted in reduction of the number of plants, as well as the 

diameter of stem and height of plants. The technique “bocaj” proved to be feasible for the conditions of the Cachoeira of 

São Porfírio Farm, because of its low cost of deployment. 

Keywords: Desertification, faveleira specie, Natural Regeneration, Environmental Degradation. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O processo histórico de ocupação de terras no 

Nordeste brasileiro revestiu-se de um caráter 

predatório que resultou na destruição de grande 

parte das formações vegetais originais, desde a 

mata atlântica até a caatinga, no caso específico da 

Paraíba. A palavra de ordem era desmatar, “a 

qualquer custo”, visando à expansão da fronteira 

agrícola e pecuária. 

Os processos de desertificação trazem fortes 

impactos ao meio ambiente, não só por questões de 

biodiversidade e recursos naturais, mas também 

por trazer danos à sociedade e a economia da 

região, refletidas pela baixa capacidade produtiva 

das áreas, elevado grau de desemprego, e o 

empobrecimento de grande parte da população, 

sendo um dos fatores responsáveis pelo processo 

do êxodo rural (OLIVEIRA et al., 2009). 

O Núcleo de Desertificação do Seridó está 

localizado no “Polígono das Secas”, abrangendo 

em maior parte os Estados do Rio Grande do Norte 

e da Paraíba. No Estado do Rio Grande do Norte, 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 112 

 
 

 

este Núcleo abrande os municípios de Cruzeta, 

Currais Novos, Acari, Equador, Parelhas, 

Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó, Caicó, 

Santana do Seridó, Ouro Branco e São José do 

Seridó. Já no Estado da Paraíba os municípios 

inseridos são Santa Luzia e Várzea. Perez-Marin et 

al. (2012) relatam que a desertificação neste 

Núcleo se dá particularmente por meio dos 

processos pedogenéticos, de fatores climáticos e 

ações antrópicas. 

A restauração de ecossistemas degradados 

segundo Rodrigues et al. (2009) é uma prática 

muito antiga, podendo-se encontrar exemplos de 

sua aplicação na história de diferentes povos, 

épocas e regiões. Porém, só recentemente tal 

técnica adquiriu o caráter de uma área de 

conhecimento, sendo denominada por Palmer et al. 

(1997) como Ecologia da Restauração. 

Somente na década de 1980, com o 

desenvolvimento da ecologia de florestas naturais 

e a consolidação da ecologia da restauração como 

ciência, os trabalhos de restauração passaram a 

incorporar os conceitos e paradigmas da ecologia 

florestal para a sustentação conceitual das 

metodologias de restauração (ENGEL E 

PARROTTA, 2003). 

Ao se aplicar a técnica “bocaj” visando a 

minimização ou mesmo reverter o processo de 

degradação, Souto et al. (2012) sugeriram que 

devesse aproveitar o banco de sementes existente 

na Caatinga para preencher as covas abertas 

previamente com 0,20m de profundidade e 

diâmetro de 0,15m, obedecendo espaçamento pré-

definido de 

2,0m x 2,0m, sem que seja utilizado nenhum tipo 

de irrigação. 

A partir da aplicação da técnica “bocaj” é 

reativado o desempenho natural de sucessão de 

espécies nativas, bem como as pioneiras, é 

favorecida pela heterogeneidade do material 

genético a ser usado, que é proveniente de áreas 

preservadas, os indivíduos dentro de tais espécies 

são adaptados às condições hídricas e do solo do 

ambiente, assim, permitindo a formação de 

populações que propagem indivíduos 

sobreviventes (PINTO,2014).  

Até então existem poucos estudos 

desenvolvidos a respeito da técnica “bocaj”, pois é 

uma técnica ainda pouco difundida por estar 

passando por processos de constantes pesquisas, 

em relação às regiões semiáridas. Alguns trabalhos 

têm sido desenvolvidos dentro da academia a fim 

de comprovar sua potencialidade, como nos 

estudos desenvolvidos por Pinto (2014), Gomes 

(2015) e Souto et al. (2017), no qual, os autores 

comprovaram a eficiência do uso dessa técnica 

para as condições semiáridas, pelo surgimento de 

espécies pioneiras da Caatinga com destaque para 

a faveleira (Cnidosculos quercifolius Phol.) e 

pinhão manso (Jatropha curcas L.), que 

colaboraram para o processo de recuperação do 

ambiente degradado. 

Diante do exposto, este trabalho teve como 

objetivo analisar a eficiência que a técnica “bocaj” 

possui na restauração de área degradada na 

Fazenda Cachoeira de São Porfírio no Semiárido 

da Paraíba. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida na Fazenda 

Cachoeira de São Porfírio, no período de fevereiro 

a julho de 2018, localizada no município de 

Várzea, mesorregião de Patos, situada entre as 

coordenadas 06º48’35” S e 36º57’15” W, a 271 m 

de altitude. 

O solo da área experimental foi classificado por 

Barroso (2017) como sendo Neossolo flúvico Ta 

Eutrófico Típico (RYe). A área apresenta sinais de 

forte degradação, com destaque principalmente 

para as atividades da agricultura e pecuária que 

foram desenvolvidas anteriormente. 

O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos casualizados, com quatro repetições, 

compostos por cinco tratamentos, totalizando 20 

unidades experimentais e 15 plantas por parcela. 

Os tratamentos corresponderam a diferentes 

quantidades da mistura do material (serapilheira), 

quantificados em litros por cova, da seguinte 

forma: 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 e 2,0 L/cova. As covas 

foram abertas nas dimensões de 0,20m de 

profundidade e 0,15m de diâmetro. 

Foi coletado o material solo mais serapilheira 

que compõe o banco de sementes presente na 

superfície do solo localizado no entorno das copas 

das seguintes espécies vegetais: catigueira 

(Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz), 

mofumbo (Combretum leprosum Mart.), umburana 

(Amburana cearenses (Allemão) A. C. Sm.), 

pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc.) e 

faveleira (Cnidosculos quercifolius Phol.), todas 

localizadas em uma área de caatinga preservada, 

próximo à área experimental. 

Todo o material foi transportado em sacos de 

náilon e posteriormente levado à área experimental 
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e depositados em área limpa para a realização da 

mistura desse material.   

Mensalmente foram realizadas observações, 

analisando as covas nas quais a espécie germinou, 

então nas covas com presença de plantas foi feito a 

quantificação e identificação das mesmas. A 

espécie que não foi identificada em seu estágio 

inicial de crescimento permaneceu sob 

acompanhamento, utilizando quando necessário o 

recurso de fotografias ou coleta de material 

botânico para a identificação. 

Foram realizados acompanhamentos mensais 

para a quantificação das plantas, mensuração de 

altura e diâmetro de caule na base das plantas que 

germinaram com o auxílio de uma régua graduada 

e um paquímetro digital, respectivamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os dados da precipitação pluviométrica (Figura 

1) utilizados nesta pesquisa foram provenientes da 

AESA (2018). A precipitação durante o período de 

coleta de dados totalizou 494 mm. 

 
 

Figura 1 – Precipitação pluviométrica no período experimental 

na Fazenda Cachoeira de São Porfírio – Várzea - PB. 
 

Observa-se na figura 2, que o número médio de 

plantas mais solo aumentou conforme se aumentou 

o tamanho da dose aplicada, sendo que a dose de 

2,0 L por cova foi a que apresentou maior número 

de plantas. 

 

 

Figura 2 - Número de plantas em função das doses de 

serapilheira mais solo. 

 

Os resultados observados na figura 2 são 

corroborados por Duringan et al. (2011) ao 

afirmarem que covas maiores resultam em melhor 

crescimento inicial das mudas; porém, quanto 

maior a cova, maior o custo por ocasião da 

instalação do experimento. 

Houve um aumento no número de plantas a 

medida que se iniciou o período de chuva na região. 

Ao fim do período chuvoso, o número de plantas 

teve um decréscimo, se associando ao déficit 

hídrico ocasionado pelo início do período de 

estiagem na região que é bastante rigoroso (figura 

3). 

 Com os resultados do estudo foi possível 

observar que a faveleira (Cnidoscolus quercifolius) 

foi bastante prejudicada pela presença do período 

seco na técnica bocaj. Tal afirmação foi confirmada 

por Gomes (2015), que realizando estudos em 

Várzea – PB verificou que entre as espécies 

analisadas no seu estudo a favela é a mais 

prejudicada com o período seco na região. 

 
 

Figura 3 - Número de plantas ao longo dos meses em área 

degradada no núcleo de desertificação no semiárido da 

Paraíba, Fazenda Cachoeira de São Porfírio – Várzea - PB.. 
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Pinto (2014), realizando estudo na Fazenda 

Cachoeira de São Porfírio no munícipio de Várzea 

– PB, verificou que, semelhante ao presente estudo, 

a faveleira (Cnidoscolus quercifolius) apresentou o 

maior número de plantas, chegando a um total de 

45 indivíduos. Ainda, conforme o autor, após onze 

meses de estudo, ocorreu um decréscimo de plantas 

de faveleira para apenas 12 plantas sobreviventes. 

 Na figura 4 são apresentados os valores 

correspondentes aos diâmetros médios ao longo 

dos meses decorridos na fase experimental. Nota-

se que, aproximadamente, até o mês de junho/2018 

as plantas de faveleira tiveram incremento no 

diâmetro do caule. A partir desse mês ocorreu 

redução no diâmetro das plantas devidos ao déficit 

hídrico proporcionado pelo período seco. 

 
 

 

Figura 4 - Diâmetro médio das plantas ao longo do período 

experimental em área degradada no núcleo de desertificação 

no semiárido da Paraíba, Fazenda Cachoeira de São Porfírio – 

Várzea – PB. 

 

Na figura 5 é expresso os valores médios 

relativos à altura das plantas de faveleira. O 

comportamento da altura das plantas foi similar ao 

que ocorreu com o diâmetro, porém com uma 

diminuição menos brusca. 

 

 

 

Figura 5. Altura média das plantas ao longo do período 

experimental em área degradada na Fazenda Cachoeira de São 

Porfírio – Várzea - PB.. 

 

Em estudo realizado por Nascimento Neto 

(2016) em Várzea - PB, foi observado que aos 180 

e 270 dias após a implantação do experimento, 

ocorreu uma estabilização do crescimento das 

plantas de faveleira (Cnidoscolus quercifolius) 

propiciada pela escassez hídrica, bem como 

observado no presente estudo. 

Candeia (2005) obteve resultados que divergem 

do presente estudo, observando que, aos 120 dias 

após a instalação do experimento, as médias de 

altura obtidas em plantas de faveleira (Cnidoscolus 

quercifolius) oscilaram entre 10,4 e 14,7 cm. 

Porém, vale ressaltar que o estudo foi realizado em 

condições controladas de viveiro, por meio de 

tubetes e fazendo uso de material de subsolo e 

esterco bovino nas mudas, e, somente após esse 

período, as mudas foram conduzidas para o campo, 

diferente do presente estudo, onde as plantas 

germinaram e se desenvolveram em condições de 

campo. 

Segundo Araújo (2005), na Caatinga o fator 

abiótico de maior relevância no desenvolvimento 

de plantas é a disponibilidade de água. Tal 

desenvolvimento pode ter favorecido ou não a 

permanência dessas plantas e a reprodução da 

espécie 

Nascimento Neto (2016), desenvolvendo 

estudos de restauração florestal no núcleo de 

desertificação do Seridó na Paraíba, assim como 

neste estudo, constatou que houve um decréscimo 

na altura e diâmetro das plantas devido à 

desidratação e as perdas das folhas como 

mecanismos de resistência ao período seco da 

região, como a redução no seu potencial hídrico. 

Segundo Chaves (2011) a redução no potencial 
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hídrico afeta em primeiro lugar a divisão e 

expansão celular e, consequentemente, reduzindo o 

crescimento do caule em diâmetro. 

 

CONCLUSÕES 

A técnica “bocaj” propiciou o desenvolvimento 

de plantas no período chuvoso. 

O período seco ocasionou redução do número 

de plantas, bem como a redução do diâmetro e 

altura das plantas sobreviventes. 

A técnica “bocaj” se mostrou viável para as 

condições da Fazenda Cachoeira de São Porfírio, 

devido seu baixo custo de implantação. 
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar a síndrome de dispersão das espécies arbóreas em florestas secundárias 

de diferentes idades em áreas da Mata Atlântica, na Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN- Santa Fé, 

localizada no município de Tanque D’arca-AL, Brasil. A coleta de dados foi realizada em um total de 60 parcelas, 30 

parcelas permanentes contínuas de 10 × 10 m com 10 m de distância entre si no fragmento com regeneração recente e 30 

parcelas na área com regeneração no estágio avançado. Foram amostrados indivíduos arbóreos com diâmetro acima do 

peito (DAP) > 15 cm, medido a 1,30 m do solo, mensurada a circunferência e estimada a altura total de cada indivíduo. 

As espécies foram classificadas em três grupos de acordo com as síndromes de dispersão: zoocóricas, anemocóricas e 

autocóricas. Além disso, foram classificadas de acordo com o tamanho e tipo de fruto, tamanho das sementes e número 

de sementes por diásporo. Foram identificadas 50 espécies pertencentes a 46 gêneros e 26 famílias botânicas, sendo 20 

espécies presentes nas duas áreas. A síndrome de dispersão predominante nas duas áreas foi a zoocoria (65% na área 

antiga; 54,8% na área jovem), os frutos secos se destacaram em ambos fragmentos (55% na área antiga e 54,8% na área 

jovem). As características morfológicas dos frutos e sementes corroboram com a síndrome de dispersão predominante, 

visto que frutos carnosos podem atrair a fauna servindo de alimento e frutos secos também podem ser dispersos por 

animais através de estruturas auxiliares nos diásporos que facilitam a dispersão zoocórica, por exemplo. O tamanho de 

frutos e sementes, assim como a quantidade de sementes por diásporo também estão relacionadas à síndrome de dispersão. 

Destaca-se também a importância da utilização de espécies zoocóricas em plantios de reflorestamentos, visto que auxiliam 

na qualidade de regeneração natural. 
Palavras-chave: dispersores, frutos, sementes, floresta atlântica. 

 

Strategies of seed dispersal in secondary forests of different ages, in the Municipality of Tanque D'arca, 

AL 

 
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the dispersal syndrome of tree species in secondary forests of 

different ages in Atlantic Forest, in the private reserve of the natural heritage – RPPN Santa Fe, located in the city of 

Tanque D’arca, Brazil. The data collection was carried out in a total of 60 plots, 30 continuous permanent plots of 10 x 

10 m with 10 m distance each other in the fragment with recente regeneration and 30 plots in the area with advanced 

stage regeneration. We sampled arboreal individuals with diameter above the chest (DBH) > 15 cm, measured at 1,30 m 

from the soil, measured the circumference and estimated the total height of each individual. The species were classified 

into three groups according to the dispersion syndromes: zoocoric, anemochloric and autocoic, and were classified 

according to fruit size and type, seed size and number of seeds per diaspore. It was identified 50 species belonging to 46 

genera and 26 botanical families, with 20 species presente in both áreas. The predominant dispersal sndrome in the two 

areas was zoocory (65% in the old area 54,8% in the young area), the dry fruits stood out in both fragments (55% in the 

old area and 54,8% in the young area). The morphological characteristics of the fruits and seeds corroborate with the 

predominant dispersion syndrome, since fleshy fruits can attract the fauna serving as food and dry fruits can also be 

dispersed by animals through auxiliay structures in the diaspores that facilitate zoocoric dispersion, for example. The 

size of fruits and seeds as well as the amount of seeds per diaspore are also related to the dispersion syndrome. The 

importance of the use of zoocoric species in reforestation plantations is also emphasized, since they help in the quality of 

natural regeneration. 

Keywords: dispersers, fruits, seeds, atlantic forest. 

 

 
INTRODUÇÃO 

As florestas tropicais comportam alta 

biodiversidade e abrangem cerca de dois terços do 

total de espécies existentes no planeta. Nesse 

cenário o Brasil se destaca como um dos países que 

tem a maior biodiversidade, devido à riqueza das 

florestas Amazônica e Atlântica. Porém, a 

diversidade desses biomas encontra-se em risco 
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devido à grande degradação como consequência da 

ação do homem, principalmente quando se trata da 

floresta atlântica, onde grande parte da diversidade 

está sendo perdida antes mesmo que se conheça o 

potencial ecológico, genético e a importância 

econômica das espécies, sendo, portanto, 

considerada uma das florestas tropicais com maior 

risco de extinção no planeta (ALMEIDA, 2016). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA, 2010), os remanescentes de vegetação 

nativa da Mata Atlântica foram reduzidos a apenas 

27% de sua área original, incluindo áreas florestais 

em todos os estágios de regeneração, campos 

naturais, restingas, manguezais e outros tipos de 

vegetação nativa. Contudo, o percentual de áreas 

bem conservadas não chega a 8% da área original 

do Bioma. 

A criação de unidades de conservação é uma das 

alternativas para a conservação dos recursos 

naturais e entre elas estão as Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPN’s). Segundo o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - 

SNUC (Brasil, 2000), as RPPN’s são áreas 

privadas que tem por objetivo a conservação da 

diversidade biológica utilizando de forma 

sustentável uma parte de seus recursos naturais, 

onde são permitidas atividades de pesquisa 

científica e visitas com fins turísticos, recreativos e 

educacionais. 

Após distúrbios antropogênicos ou naturais de 

grande escala, os processos sucessionais de 

florestas tropicais podem alterar a composição das 

comunidades florestais, além do tamanho e 

estrutura das populações de espécies e as 

propriedades do ecossistema. Isso acontece através 

de uma série de etapas por meio dos quais os 

estágios florestais aos poucos aumentam a riqueza 

de espécies e a complexidade estrutural e 

funcional. Fatores como o histórico do uso anterior 

da terra, a proximidade da floresta primária e a 

disponibilidade de fauna dispersora de sementes 

influenciam as trajetórias sucessionais e taxas de 

mudanças da floresta (CHAZDON, 2012). 

O processo de dispersão dos propágulos 

vegetais (frutos ou sementes) desempenha um 

importante papel na manutenção da regeneração 

natural durante o desenvolvimento da sucessão das 

florestas tropicais, sendo de grande importância 

para o manejo e recuperação de florestas alteradas, 

além de auxiliar no entendimento da regeneração 

natural e das fases da sucessão secundária nas 

florestas (LIEBSCH, ACRA 2017). 

Assim, o objetivo deste artigo foi avaliar as 

síndromes de dispersão das espécies arbóreas em 

dois estágios de sucessão florestal em áreas da 

Mata Atlântica, da RPPN Santa Fé, AL, Brasil,  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na RPPN Santa Fé, 

localizada no município de Tanque d’Arca, AL, 

que possui uma área de 17,61 ha. A RPPN 

encontra-se no domínio da Floresta Estacional 

Decidual em um ecossistema do bioma Floresta 

Atlântica. Além disso, faz parte de um trecho de 

transição, onde são encontrados elementos da 

Floresta Ombrófila, mais comuns na área úmida 

(OLIVEIRA et al., 2014).  

A coleta de dados do presente estudo foi 

realizada em um total de 60 parcelas: 30 parcelas 

permanentes contínuas de 10 × 10 m com 10 m de 

distância entre si no fragmento com regeneração 

recente e 30 parcelas na área com regeneração no 

estágio avançado. Foram amostrados indivíduos 

arbóreos com diâmetro acima do peito (DAP) > 15 

cm, medido a 1,30 m do solo. Cada indivíduo 

amostrado foi identificado com plaqueta de 

alumínio com numeração sequencial, mensurada a 

circunferência e estimada a altura total.  

Todas as espécies amostradas tiveram seus 

ramos férteis ou estéreis coletados, secos em estufa 

a 50ºC, e suas exsicatas foram identificadas com 

auxílio de especialistas e por comparações com 

coleções depositadas no Herbário do Instituto do 

Meio Ambiente (IMA).   

Os traços referentes à dispersão foram: tamanho 

do fruto (P ≤ 10mm; M= 11 a 50mm; G > 50mm), 

tipo (seco e carnoso), tamanho das sementes (P < 

3mm; M= 4 a 12mm e G > 13mm) e número de 

sementes por diásporo (Poucas ≤ 10; Muitas > 11) 

(PIJL, 1982). Já as síndromes de dispersão foram 

classificadas em três grupos: 1) espécies 

anemocóricas - espécies que apresentam 

mecanismos que facilitam a dispersão pelo vento; 

2) zoocóricas - possuem características 

relacionadas à dispersão por animais; e 3) 

autocóricas - aquelas que dispersam os diásporos 

por gravidade ou apresentam mecanismos de auto-

dispersão, como a deiscência explosiva (PIJL, 

1982). Para cada parcela, foi calculada a proporção 

de espécies de árvores e indivíduos dentro das 

categorias que compõem as classes de traços 

reprodutivos. As análises foram feitas utilizando o 

Microsoft Excel. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram amostrados um total de 1.447 indivíduos 

arbóreos nos dois estágios sucessionais, 

identificadas 50 espécies pertencentes a 46 gêneros 

e 26 famílias botânicas, sendo 20 espécies 

presentes nas duas áreas (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Espécies registradas em dois fragmentos de diferentes estágios sucessionais na Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Santa Fé, Tanque D’arca-AL, suas respectivas síndromes de dispersão e a quantidade de indivíduos encontrados em cada fragmento. 

Anemocoria (ANE), Autocoria (AUT) e Zoocoria (ZOO). 

Família Espécies Síndrome de dispersão Antiga Jovem 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott Ane 20 21 

 Astronium graveolens Jacq. Ane 1 - 

 Spondias macrocarpa Engl. Zoo - 1 

 Tapirira guianensis Aubl. Zoo 80 - 

 Thyrsodium spruceanum Benth. Zoo 23 - 

Apocynaceae Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson Ane 7 - 

 Tabernaemontana flavicans Willd. ex Roem. & Schult. Ane - 1 

Arecaceae Syagrus coronata (Mart.) Becc. Zoo 12 16 

Bignoneaceae Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos Ane 10 5 

 Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos Ane 25 5 

 Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. Ane 2 - 

Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Ane 1 - 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Ane 5 6 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Zoo 5 - 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Zoo - 34 

Fabaceae Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record Ane 45 - 

 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Aut - 1 

 Bowdichia virgilioides Kunth Ane 17 8 

 Chloroleucon dumosum (Benth.) G.P.Lewis Aut - 4 

 Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Zoo 4 7 

 Erythrina mulungu Mart. Aut - 9 

 Hymenaea courbaril L. Zoo 19 - 

 Inga cayennensis Sagot ex Benth. Zoo - 6 

 Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Ane 10 98 

 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Aut 2 - 

 Samanea inopinata (Harms) Barneby & J.W.Grimes Aut 3 14 

 Senna georgica H.S.Irwin & Barneby Aut - 1 

 Swartzia pickelii Killip ex Ducke Zoo 25 - 

Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Zoo 1 - 

Lamiaceae Vitex rufescens A.Juss. Zoo 14 10 

Lauraceae Ocotea glomerata (Nees) Mez Zoo 17 - 

Lecythidaceae Eschweilera complanata S.A.Mori Zoo 23 - 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. Zoo 29 - 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Aut - 48 

 Luehea ochrophylla Mart. Ane 27 4 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Zoo 14 - 

Moraceae Bagassa guianensis Aubl. Zoo - 1 

 Sorocea guilleminiana Gaudich. Zoo 2 4 

Myrtaceae Campomanesia aromatica (Aubl.) Griseb. Zoo 1 3 

 Campomanesia dichotoma (O. Berg) Mattos Zoo 6 5 

Nyctaginaceae Guapira noxia (Netto) Lundell Zoo 12 6 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. Zoo 5 49 

Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Mart. Zoo - 5 

Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. Zoo 116 - 

Salicaceae Casearia guianensis (Aubl.) Urb. Zoo 14 83 

 Casearia sylvestris Sw. Zoo 1 - 

Sapindaceae Cupania oblongifolia Mart. Zoo 315 50 

 Talisia esculenta (Cambess.) Radlk. Zoo 2 12 

Sapotaceae Pouteria venosa (Mart.) Baehni Zoo 2 - 

Urticaceae Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. Zoo 2 11 
Fonte: os autores. 
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A síndrome de dispersão predominante nas duas 

áreas foi a zoocoria (65% na área antiga; 54,8% na 

área jovem), seguida por anemocoria (30% na área 

antiga; 25,8% na área jovem) e autocoria (5% na 

área antiga; 19,3% na área jovem) (Figura 1). 

Resultados semelhantes foram observados por 

Venzke (2014), onde a zoocoria foi a principal 

síndrome de dispersão observada em diversos 

estágios sucessionais de uma comunidade florestal 

no bioma da Mata Atântica e apontada como um 

padrão característico de florestas tropicais. Além 

disso, destaca-se a importância da utilização de um 

grande número de espécies zoocóricas em plantios 

de reflorestamento, devido à capacidade de atrair 

animais frugívoros, que auxiliam na qualidade de 

regeneração natural. 

 

 
 

Figura 1 – Porcentagem de espécies arbóreas por síndrome de 

dispersão em fragmentos de Floresta Atlântica de diferentes 

idades na RPPN Santa Fé, Tanque D’arca, Alagoas, Brasil. 

 

Os frutos secos apresentaram maior 

porcentagem em ambos os fragmentos (55% na 

área antiga e 54,8% na área jovem), seguidos dos 

frutos carnosos (45% na área antiga e 45,2% na 

área jovem) (Figura 2). 

Esse resultado remete a ideia da importância da 

presença de frutos carnosos e secos em quantidades 

semelhantes. A produção de frutos carnosos 

representa uma importante fonte de recurso para 

atrair e manter a fauna na área (DOMINGUES et 

al., 2013), o que favorece a dispersão zoocórica. 

Frutos secos também podem ser dispersos por 

animais como, por exemplo, os que possuem polpa 

farinácea revestindo as sementes, pois essa polpa é 

altamente nutritiva e juntamente com as sementes 

serve de alimento para os animais que promovem a 

dispersão das mesmas (BRANCALION et al., 

2015).  Outra situação em que ocorre dispersão 

zoocórica em espécies que possuem frutos secos, é 

quando elas apresentam estruturas auxiliares nos 

diásporos que conseguem se prender ao corpo dos 

animais, facilitando sua dispersão (REIS et al., 

2012).  

 

 
 

Figura 2 – Porcentagem de espécies arbóreas por tipo de fruto 

em fragmentos de Floresta Atlântica de diferentes idades na 

RPPN Santa Fé, Tanque D’arca, Alagoas, Brasil. 

 

Sobre o tamanho dos frutos foi observado que 

54,8% e 40% das espécies apresentam frutos de 

tamanho médio, 32,2% e 40% frutos grandes e 

12,9% e 20% frutos pequenos, nas áreas jovem e 

antiga, respectivamente. 

As sementes de tamanho médio predominaram 

em ambos fragmentos (51,6% na área jovem e 

47,5% na área antiga), seguidas das sementes 

grandes (32,2% na área jovem e 37,5% na área 

antiga) e sementes pequenas (16,1% na área jovem 

e 15% na área antiga). Já em relação ao número de 

sementes por diásporo, a maior parte das espécies 

possuem poucas sementes (74,2% na área jovem e 

80% na área antiga) e uma pequena porcentagem 

apresenta muitas sementes (25,8% na área jovem e 

20% na área antiga). 

O tamanho dos frutos e sementes estão 

relacionados à sua possível síndrome de dispersão. 

A capacidade de se alimentar de frutos de um certo 

tamanho é determinada pelo porte dos frugívoros. 

Sendo assim, os frutos maiores, que contêm 

sementes grandes, são, geralmente, consumidos 

por frugívoros de grande porte, que 

consequentemente realizam a dispersão das 

sementes (VENZKE, 2014). Já nos casos em que o 

fruto possui muitas sementes pequenas, quando 

não há casca espessa ou ocorre deiscência dos 

frutos quando maduros, a maior parte destas 

espécies podem ser dispersas por aves 

(WIESBAUER, 2008). 
 

CONCLUSÃO 
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O resultado observado nos dois fragmentos foi 

bem semelhante. As características morfológicas 

dos frutos e sementes corroboram com a síndrome 

de dispersão predominante, pois, além de ser 

encontrada uma grande porcentagem de frutos 

carnosos, que podem atrair a fauna, os frutos secos 

também podem ser dispersos por zoocoria através 

de estruturas auxiliares nos diásporos que se 

prendem ao corpo de animais, por exemplo. O 

tamanho de frutos e sementes, assim como a 

quantidade de sementes por diásporo estão 

relacionados ao animal dispersor.  

Devido à capacidade de atrair animais 

frugívoros, ressalta-se a importância da utilização 

de espécies zoocóricas em plantios de 

reflorestamento, visto que auxiliam na qualidade 

de regeneração natural. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo investigar a comunidade de aves em uma área ecotonal entre os biomas 

caatinga e cerrado na Bacia do Rio Gurguéia, sul do estado do Piauí. Foram avaliados a riqueza e diversidade de espécies, 

estrutura trófica, status de ocorrência, utilização do hábitat e capacidade adaptativa a distúrbios ambientais. O estudo foi 

realizado em duas áreas com diferentes estados de conservação. Para tanto utilizou-se dois métodos complementares IPA 

e Transecto linear. Um total de 124 espécies foram registradas, distribuídas em 43 famílias, sendo que a família 

Tyrannidae (17) foi a mais representativa, seguida por Thraupidae (12) e Columbidae. Através do método Jackknife I, foi 

estimada uma riqueza total de 179 espécies de aves nas duas áreas estudas. Além disso, nas áreas amostradas houve 

predomínio de espécies semidependentes de ambientes florestais (49,41/35,82%), seguido por espécies independentes 

(44,70/34,32%) e dependentes (5,88/28,35%) de ambientes florestais. Em relação a capacidade adaptativa as duas áreas 

apresentaram espécies com alta capacidade adaptativa a distúrbios ambientais (56,47/50,74%). Em relação as guildas 

tróficas houve predomínio de espécies que se alimentam, principalmente, de artrópodes (56/44,44%), seguidas por 

espécies onívoras (28/22,2%), granívoras (13/10,3%), frugívoros (11/8,7%) para cada área estudada. Apesar de ser uma 

área de transição, entre os biomas Caatinga e Cerrado, a avifauna registrada está mais relacionada a avifauna da caatinga. 

A fragmentação do meio ambiente e as consequências da antropização causam impactos significativos sobre a diversidade 

de aves refletindo na preservação das espécies. 

Palavras-chave: Avifauna, Riqueza, Diversidade, Conservação. 

 

Structure of the bird community in an ecotone area (Cerrado / Caatinga) from south of Piauí 

 
ABSTRACT: The present study aims to investigate the bird community in ecotonal area between the caatinga and cerrado 

biomes from Gurguéia River Basin, south of the state of Piauí. The richness and diversity of species, trophic structure, 

occurrence status, habitat utilization and adaptive capacity to environmental disturbances were evaluated. The study was 

carried out in two areas with different states of conservation. Two complementary IPA and linear Transect methods were 

used. A total of 124 species were recorded, distributed in 43 families, and the family Tyrannidae (17) was the most 

representative, followed by Thraupidae (12) and Columbidae. Through the Jackknife I method, a total richness of 179 

bird species was estimated in the two studied areas. In addition, in the sampled areas there were predominant 

semidependent species (49.41 / 35.82%) of forest environments, followed by independent species (44.70 / 34.32%) and 

dependent species (5.88 / 28.35%) of forest environments, in relation to the adaptive capacity the two areas presented 

species with high adaptive capacity to environmental disturbances (56,47 / 50,74%). In relation to the trophic guilds, 

species predominantly fed on arthropods (56 / 44,44%), followed by omnivorous species (28 / 22,2%), granivores (13 / 

10,3%), frugivores (11 / 8.7%) for each area studied. Although it is a transitional area, between the Caatinga and Cerrado 

biomes, the registered avifauna is more related to the caatinga avifauna. Fragmentation of the environment and the 

consequences of anthropization cause significant impacts on the diversity of birds reflecting on the preservation of 

species. 

Keywords: Birds, richness, Diversity, Conservation 

 
INTRODUÇÃO 

O Brasil abriga uma das mais diversas avifauna 

do mundo, com o número de espécies estimado em 

mais de 1.919 espécies (PIACENTINI et al., 2015). 

O Cerrado, dominado por vegetação de savana, 

detém uma das maiores biodiversidades do planeta 

e possui uma área altamente ameaçada. Além 

disso, é o terceiro bioma mais rico em número de 

aves do Brasil, com 837 espécies, das quais 30 são 

endêmicas (SILVA, 1995; MARINI, GARCIA, 

2005). Já a Caatinga é um bioma exclusivamente 

brasileiro Hauff, (2010), apresenta uma 

heterogeneidade marcante com várias fisionomias, 

o que faz desse bioma um ambiente de extrema 

importância biológica MAURY (2002). 

Esses dois biomas, são considerados 

importantes áreas de endemismos de aves para a 

América do Sul (CRACRAFT, 1985; PACHECO, 

2004) e juntamente com o Chaco Paraguaio forma 

uma região chamada de “diagonal árida”, 
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macrorregião que separa a floresta Atlântica da 

Floresta Amazônica (SILVA, OREN, 1996). 

O Piauí encontra-se em uma área de transição 

entre os dois maiores biomas de vegetação abertas 

no Brasil, Cerrado e Caatinga (CASTRO, 2007). 

Pelo fato do Estado está situado em uma região de 

ecótonos, possui elevada heterogeneidade espacial 

e ambiental e apresentam características ao mesmo 

tempo únicas e derivadas de domínios adjacentes 

(BENICIO et al., 2015). 

Dessa forma, o presente estudo tem como 

objetivo investigar a comunidade de aves em uma 

área ecotonal entre os biomas Caatinga e Cerrado 

na Bacia do Rio Gurguéia, sul do estado do Piauí, 

analisando sua riqueza e diversidade de espécies, 

estrutura trófica, status de ocorrência, utilização do 

hábitat e capacidade adaptativa a distúrbios 

ambientais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

A Fazenda Escola Alvorada do Gurguéia 

(FEAG) possui uma área de aproximadamente 400 

hectares, está localizada no município de Alvorada 

do Gurguéia na porção sudoeste do estado do Piauí 

(Mesorregião Sudoeste do Piauí, Microrregião 

Alto-Médio Gurguéia) e encontra-se em uma área 

de transição entre os domínios morfoclimáticos do 

Cerrado e da Caatinga. Foram estudadas duas áreas 

com distintos estados de conservação. A primeira, 

intitulada Área 1, tem sua vegetação alterada, 

degradada por antropização, principalmente, 

pastagens para criação de gado bovino e equinos e 

remanescentes de vegetação nativa, além de corpos 

d´agua.  

A outra área, denominada Área 2, apresenta-se 

em um bom estado de conservação e é 

caracterizada por uma vegetação arbórea, 

apresentando um padrão florestal mais bem 

definido, com árvores que podem chegar a 15 

metros de altura e extrato de sub-bosque bem 

preservado. 

 

Coleta dos dados 

Foram realizados dois métodos 

complementares para obter informações acerca da 

estrutura da comunidade. O índice pontual de 

abundância (IPA), foram demarcados pontos 

equidistantes 200 metros ao longo de uma trilha 

preexistente ou estrada. Em cada ponto o 

pesquisador permaneceu parado por 10 minutos e 

registrou o nome da espécie e o número dos 

indivíduos ouvidos ou visualizados de acordo com 

Vielliard et al. (2010). E o Transecto linear descrito 

por Bibby et al. (2000), consiste em uma trilha 

percorrida em cada área a uma velocidade 

moderada, registrando-se as espécies e o número de 

indivíduos de cada espécie observados em cada 

amostragem. Para a confirmação das espécies 

quando necessário, utilizou um gravador Sony 

PMD 010, microfone unidirecional Sennheiser ME 

66 e um binóculos Nikon mornarck 7, além da 

realização de playblack. As estimativas de riqueza 

foram calculadas através do método Jackknife I 

Para tanto, utilizou-se o softwere R através da 

biblioteca Vegan.  

A classificação da comunidade de aves em 

categorias tróficas foi realizada, principalmente, 

através de registro de campo e levantamentos 

bibliográficos (SILVA, ONIKI, 1988; SICK, 1997; 

DONATELLI et al., 2004; DONATELLI et al., 

2007; SILVA, BLAMIRES, 2007; DARIO, 2008) 

e as espécies foram agrupadas de acordo com o 

principal item alimentar consumido em: 

Artrópodes (AR), Onívoro (ON), Frugívoro (FR), 

Carnívoro (CA), Granívoro (GR), Nectarívoro 

(NE), Piscívoro (PI) e Dentritívoros (DE). 

As espécies foram classificadas quanto à sua 

dependência de ambientes florestais em três 

categorias, tendo como base os trabalhos de Stotz 

et al., 1996; Sick, 1997 e Silva et al., 2003: (1) 

independente de ambientes florestais, espécies 

associadas apenas a vegetação aberta; (2) 

semidependentes, espécies que ocorrem nos 

mosaicos formados pelo contato entre floretas e 

formações vegetais abertas e semiabertas; (3) 

dependentes, espécies que só ocorrem em 

ambientes florestais, tais como, florestas 

estacionais, caatinga arbórea, cerradão, floretas 

semiperenes.  

A comunidade de aves também foi avaliada ao 

grau da capacidade adaptativa das espécies a 

perturbações ambientais, para isto, foram 

considerados os níveis de capacidade adaptativa: 

alto (A), médio (M) e baixo (B) de acordo com 

Stotz et al. (1996); Silva et al. (2003) e Araújo, 

Silva, (2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram registradas 124 espécies de aves na 

Fazenda Escola Alvorada do Gurguéia (FEAG), 

das quais 6 espécies são endêmicas da caatinga, são 

elas: Eupsittula cactorum, Herpsilochmus sellowi, 

Hylopezus ochroleucus, Megaxenops parnaguae, 
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Icterus jamacaii, Paroaria dominicana.  Enquanto 

que não foram registradas espécies de aves 

endêmicas do cerrado. As espécies de aves 

registradas na FEAG estão distribuídas em 43 

famílias, sendo que Tyrannidae (17) foi a mais 

representativa, seguida por Thraupidae (12) e 

Columbidae (8) espécies (Figura 1).  

Através do método Jackknife I, foi estimada 

uma riqueza total de 179 espécies de aves nas duas 

áreas estudas, dessas espécies cerca de 30,7% não 

foram susceptíveis aos métodos de amostragem ou 

o tempo de amostragem não foi suficiente para 

atingir a assíntota da curva de acumulação de 

espécies. 

A riqueza de aves inventariada nas áreas 

corresponde a cerca de 22,62% das aves registradas 

para o bioma caatinga (ARAÚJO, SILVA, 2017) e 

cerca de 14,81% das aves registradas para o bioma 

Cerrado (SILVA, 1995; MARINI, GARCIA, 

2005). 

 
 

Figura 1. Número de espécies por famílias registradas nas 

áreas amostradas na Fazendo Escola Alvorada do Gurguéia, 

Alvorado do Gurguéia – PI 
 

O total de registros de aves nesse levantamento 

corresponde ao observado por outros autores, tanto 

em regiões de Caatinga (SANTOS, 2001; 

SILVEIRA, MACHADO, 2012; SANTOS et al., 

2012; SILVEIRA, SANTOS, 2012) quanto em 

regiões de Cerrado (ZAHER, 2001) e em áreas 

ecotonais (SANTOS et al., 2013; GONÇALVES et 

al., 2017). 

O registro de espécies endêmicas da caatinga 

em regiões ecotonais, pode estar relacionado ao 

desmatamento e à expansão agrícola 

(GONÇALVES et al., 2017). Além disso, 

ressaltam que, a dinâmica histórica entre esses dois 

biomas, em que no processo geomorfológico atual, 

os planaltos estão sendo destruídos e substituídos 

por depressões periféricas, onde o cerrado vem 

perdido espaço para a caatinga nas áreas de 

ecótonos entre os dois biomas. 

Quando comparado os resultados obtidos por 

área amostral, a área 1 mesmo sendo um ambiente 

antropizado, apresentou uma maior riqueza de 

aves; isso se deve à dois fatores: (1) foi dedicado 

um maior esforço amostral a área 1 e (2) essa área 

apresenta corpos d’agua onde foram registradas 

várias espécies de ambientes aquáticos como: 

Nycticorax nycticorax, Anhima cornuta, 

Dendrocygna viduata, Cairina moschata, 

Butorides striata, Ardea cocoi, Egretta thula, 

Porphyrio martinicus, Jacana jacana, Megaceryle 

torquata e Crotophaga major.  

Na Área 1, observou-se uma riqueza de 85 

espécies de aves (H’= 3,704748) e a equabilidade 

(D’= 0.9516405) distribuídas em 32 famílias, 

sendo que, a riqueza estimada para esta área e de 

117 espécies indicando que 69,22% das espécies de 

aves existentes nesta área foram registradas. As 

famílias mais representativas foram Tyrannidae 

(11), seguida por Columbidae (8), Cuculidae (7) e 

Thraupidae (6). 

 Dentre as espécies de aves registradas na Área 

1, 42 (49,41%) espécies são semidependentes de 

ambientes florestais, 38 (44,70%) espécies 

independentes de ambientes florestais e 5 (5,88%) 

espécies dependentes (Figura 2). Pode-se observar, 

um predomínio por espécies de aves independentes 

ou semidependentes de ambientes florestais, 

diferentemente do obtido por Nunes e Machado 

(2012) onde o estudo realizado em áreas de 

caatinga, registraram um maior número de espécies 

dependentes ou semidependentes de ambientes 

florestais. 

Além disso, 48 espécies (56,47%) foram 

classificadas como de alta capacidade adaptativa a 

distúrbios ambientais, 31 espécies (36,47%) como 

de media capacidade adaptativa e seis espécies 

(7,05%) como de baixa capacidade adaptativa 

(Figura 3). 

Já a Área 2, observou-se uma menor riqueza de 

espécies de aves quando comparado a Área 1. 

Foram registradas 67 espécies de aves (H’= 

3.333074) e a equabilidade (D’ = 0.9128113) 

distribuídas em 32 famílias, sendo que, a riqueza 

estimada para esta área é de 113 espécies, isso 

indica que 62,83% das espécies de aves existentes 

nesta área foram registradas. As famílias mais 
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representativas foram Tyrannidae (12), seguida por 

Thraupidae (9) e Trochilidae (5). 

 

 

Figura 2. Quantidade de espécies por classe de dependência de 

ambientes florestais em duas áreas amostradas na Fazendo 

Escola Alvorada do Gurguéia, Alvorado do Gurguéia – PI. 

 
 

 

Figura 3. Quantidade de espécies por classe de capacidade 

adaptativa à distúrbios ambientais em duas áreas amostradas 

na Fazenda Escola Alvorada do Gurguéia, Alvorado do 

Gurguéia – PI 

 

Dentre as espécies de aves observadas na Área 

2, 24 espécies (35,82%) são semidependentes de 

ambientes florestais, 23 espécies (34,32%) são 

independentes de ambientes florestais e 19 

(28,35%) são dependentes (Figura 2). 

Os resultados aqui obtidos corroboram com os 

resultados obtidos por (SANTOS et al., 2013) no 

Parque Nacional de Sete Cidades, considerada uma 

área de ecótono no norte do estado do Piauí, onde 

houve um predomínio de espécies independentes 

ou semidependentes de ambientes florestais.  

Quanto as guildas tróficas, observou-se uma 

predominância de espécies que se alimentam por 

artrópodes (56/44,44%), seguidas por espécies 

onívoras (28/22,2%), granívoras (13/10,3%), 

frugívoros (11/8,7%). Quando comparamos as 

áreas no tocante a composição das guildas tróficas, 

pode-se observar que a área 1 possui uma maior 

quantidade de aves com preferência por artrópodes: 

38 espécies (44,70%), seguida das onívoras com 22 

espécies (25,88%), os granívoros somam nove 

espécies (10,58%), os frugívoros estão 

representados por apenas sete espécies (8,23%).  

Enquanto que, na área 2 pode-se observar 30 

espécies de aves (44,77%) com preferência por 

artrópodes, seguida das onívoras com 12 espécies 

(17,91%), os granívoros somam oito espécies 

(11,94%) e os frugívoros estão representados por 

apenas sete espécies (10,44%) (Tabela 1). 

E quanto a capacidade adaptativa das espécies 

aos distúrbios ambientais, 34 espécies (50,74%) 

foram classificadas como de alta capacidade 

adaptativa, 14 espécies (20,89%) como de media 

capacidade adaptativa e 18 espécies (26,86%) 

como de baixa capacidade adaptativa aos distúrbios 

ambientais (Figura 3). 

No tocante às guildas alimentares, pode-se 

observar que a maior riqueza de espécies de aves 

nas áreas amostradas se alimentam de artrópodes 

(Tabela 1), representados principalmente pelas 

famílias Tyrannidae, Picidae e Thamnophilidae e 

Furnariidae as quais foram também bastante 

representativas em outras áreas pesquisadas nos 

biomas cerrado, caatinga e em áreas ecotonais 

desses dois biomas (SANTOS 2004; OLMOS et 

al., 2005; TELINO-JÚNIOR et al., 2005; OLMOS, 

ALBANO, 2012; SANTOS et al., 2012; 

SILVEIRA, SANTOS, 2012 ). Nas duas áreas 

pesquisadas, o segundo grupo trófico mais 

representativo foi o dos Onívoros com 22 espécies 

na Área I e 12 espécies na Área II. Esse padrão 

também foi observado por outros autores como: 

(NUNES, MACHADO, 2012; SANTOS et al., 

2012; OLMOS, ALBANO, 2012). 

 
Tabela 1. Riqueza de espécies de aves registradas nas áreas 

amostradas na Fazendo Experimental Alvorada do 

Gurguéia, Alvorado do Gurguéia – PI, por grupo trófico. 

Números entre parênteses indicam a porcentagem das 

espécies em relação ao total de cada área. 

 

Guilda trófica 

Áreas 

1 2 

Artrópodes 38 (44,70%) 30 (24,12%) 

Onívoros 22 (25,88%) 12 (9,67%) 

Granívoros 9 (10,58%) 8 (11,94%) 

Frugívoros 7 (8,23%) 6 (8,95%) 

Carnívoros 6 (7,05%) 4 (5,97%) 
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Nectarívoros 1 (1,17%) 5 (7,46%) 

Dentritívoros 1 (1,17%) 1 (1,49%) 

Piscívoros 1 (1,17%) - 

Fonte: autores 

 

É possível que o número de espécies onívoras 

registradas na Área I, esteja diretamente 

relacionado ao nível de antropização da área e isso 

acarreta numa maior disponibilidade de recursos 

alimentares não especializados, uma vez que as 

alterações no ambiente podem proporcionar um 

aumento no número de espécies onívoras (NUNES, 

MACHADO, 2012). A ausência de frugívoros de 

grande porte, principalmente Psitacidae e Cracidae, 

pode estar relacionado à proximidade da FEAG à 

zona urbanizada e essas espécies podem ter sofrido 

pressão de caça ao longo do tempo. Além disso, 

essas espécies frugívoras de grande porte são 

sensíveis a degradações ambientais e podem ser 

consideradas bioindicadoras de qualidade 

ambiental (PIZO, 2001) 

 

CONCLUÇÕES 

Apesar de ser uma área de transição, entre os 

biomas Caatinga e Cerrado, a avifauna registrada 

na área da Fazenda Experimental Alvorada do 

Gurguéia está mais relacionada a avifauna da 

caatinga. A maioria das espécies registradas, são 

independentes ou semidependentes de ambientes 

florestais e apresentam uma alta capacidade de se 

adaptarem as perturbações ambientais. Além disso, 

os avanços da pecuária, da agricultura em larga 

escala e, consequentemente, dos desmatamentos 

terem contribuído para a redução de ambientes 

mais arbóreos, muitas espécies de aves frugívoras, 

que dependem desse tipo de ambiente para 

sobreviver, não foram registradas na FEAG.   
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo investigar a comunidade de aves em uma área ecotonal entre os biomas 

Caatinga e Cerrado localizado na região centro norte do estado do Piauí, investigando sua riqueza, diversidade, 

similaridade entre as áreas, estrutura trófica, status de ocorrência, uso do hábitat e capacidade adaptativa à distúrbios 

ambientais. O estudo foi realizado em uma fazenda localizada no município Jardim do Mulato, Piauí. Foram realizados 

os métodos índice pontual de abundância (IPA) e Transecto linear para obter informações acerca da estrutura da 

comunidade entre março de 2016 à marco de 2018. Foram registrados um total de 182 espécies de aves, distribuídas em 

21 ordens e 48 famílias, destas, as mais representativas foram: Tyrannidae e Thraupidae, com 20 espécies cada. Estima-

se uma riqueza de 230 espécies na fazenda, obtida através do método de Jackknife I. As guildas tróficas das espécies de 

aves registradas foram: insetívoras (76) espécies, seguida por Onívoras (43), Granívoras e Carnívoras (18) espécies cada. 

Quanto a dependência florestal, 63% das espécies registradas foram consideradas dependentes ou semidependentes de 

ambientes florestais e a grande maioria das espécies apresentou baixa e média sensitividade aos distúrbios ambientais. A 

similaridade entre todas as áreas foi considerada como alta, com exceção da área 9. Diante desses resultados, foi possível 

compreender as principais características ecológicas, bem como a distribuição das espécies e o estado de conservação da 

avifauna da área. Além de viabilizar subsídios para ações de preservação a estudos posteriores, reduzindo as lacunas 

existentes no conhecimento sobre a estrutura da comunidade de aves em regiões ecotonais. 

Palavras-chave: Avifauna, Ecótono, Caatinga, Cerrado, Diversidade. 

 

Community structure and similarity of birds in a farm from north center of Piauí 

 
ABSTRACT: The present study aimed to investigate the bird community on ecotonal area between the Caatinga and 

Cerrado biomes located from north central region of the state of Piauí, investigating its richness, diversity, similarity 

between areas, trophic structure, occurrence status, use habitat and adaptive capacity to environmental disturbances. 

The study was carried out in a farm located from municipality of Jardim do Mulato, Piauí. The IPA and linear transect 

were used to obtain information about the community structure between March 2016 and March 2018. A total of 182 bird 

species were recorded, distributed in 21 orders and 48 families.  The most representative femilies were: Tyrannidae and 

Thraupidae, with 20 species each. It is estimated that a richness of 230 species on the farm, obtained through the method 

of Jackknife I. The trophic guilds of the registered bird species were: insectivorous (76) species, followed by Onivorous 

(43), Granivorous and Carnivorous (18) spicies each. Regarding forest dependence, 63% of the recorded species were 

considered dependent or semidependent of forest environments and the great majority of the species showed low and 

medium sensitivity to environmental disturbances. The similarity between all the areas was considered high, except for 

area 9. In light of these results, it was possible to understand the main ecological characteristics, as well as the 

distribution of the species and the state of conservation of the avifauna of the area. In addition to granting subsidies for 

preservation actions to further studies, reducing existing gaps in the knowledge on the structure of the bird community in 

ecotonal regions. 

Keywords: Birds, Ecotone, Caatinga, Cerrado, Diversity. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O Brasil abriga uma das mais diversas avifaunas 

do mundo, com o número de espécies estimado em 

mais de 1.919 espécies (PIACENTINI et al., 2015). 

O Piauí encontra-se em uma área de transição 

entre os dois maiores biomas de vegetação abertas 

no Brasil, Cerrado e Caatinga (Castro, 2007). Pelo 

fato do Estado está situado em uma região de 

ecótono, possui elevada heterogeneidade espacial e 

ambiental e apresentam características ao mesmo 

tempo únicas e derivadas de domínios adjacentes. 

Nesse sentido, o Piauí se destaca dos outros estados 

brasileiros, devido à presença de enormes áreas 

ecotonais formadas por um mosaico 

fitofisionômico que podem  apresentar elementos e 

vegetação típica dos dois biomas (CASTRO, 

2003); podendo apresentar um elevado número de 

espécies de diferentes tipos de habitats, inclusive 

maior do que o encontrado para um bioma sozinho 

(EMPERAIRE, 1989; CASTRO, 2003; 
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RAMANAMANJATO et al., 2002) ou seja, a 

riqueza da fauna e a densidade populacional 

possuem uma tendência a aumento nos ecótonos, 

porque essas áreas coincidem com os limites de 

distribuição geográfica de espécies entre dois 

biomas (PETTS, 1990). 

Os padrões comportamentais, a estrutura da 

comunidade e a distribuição da avifauna em 

regiões ecotonais ainda não estão claros, assim 

como as características ecológicas e condições sob 

as quais a avifauna dessa região são sensíveis 

Gonçalves et al. (2017), sendo de suma 

importância compreender os aspectos 

fundamentais para entender da dinâmica ecológica 

local. 

Dessa forma, o presente estudo teve como 

objetivo investigar a comunidade de aves em uma 

área ecotonal entre os biomas Caatinga e Cerrado 

localizado na região centro norte do estado do 

Piauí, investigando sua riqueza, diversidade e 

similaridade de espécies, estrutura trófica, status de 

ocorrência, utilização do hábitat e capacidade 

adaptativa a distúrbios ambientais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Área de estudo 

A fazenda Zé Ferreira está localizada no 

município de Jardim do Mulato centro norte do 

estado do Piauí, distante cerca de 140 km da capital 

Teresina. 

A fazenda apresenta cerca de 900 hectares, está 

localizada em uma área de ecótono cerrado-

caatinga com a presença de diferentes 

fitofisionomias, como: veredas com buritizais, 

lagoas, cerradão, cerrado senso stricto, Mata de 

galeria e uma parte da área da fazenda é 

antropizada, utilizadas para a plantação de grãos e 

criação de gado. 

De acordo com a classificação feita por Köppen 

e Geiger (KOTTEK et al., 2006) o clima da região 

é classificado como tropical de savana AW/AS. Há 

muito menos pluviosidade no inverno que no 

verão, com temperatura média de 26.5 °C e a média 

anual de pluviosidade é de 1374 mm. 

Coleta e análise dos dados 

Foram realizados dois métodos 

complementares para obter informações acerca da 

estrutura da comunidade entre março de 2016 à 

marco de 2018. O índice pontual de abundância 

(IPA), foram demarcados pontos equidistantes 200 

metros ao longo de uma trilha preexistente ou 

estrada. Em cada ponto o pesquisador permaneceu 

parado por 10 minutos e registrou o nome da 

espécie e o número dos indivíduos ouvidos ou 

visualizados de acordo com Vielliard et al. (2010). 

E Transecto linear descrito por Bibby et al. (1993), 

em que uma trilha é percorrida em cada área a uma 

velocidade moderada, registrando-se as espécies e 

o número de indivíduos de cada espécie observados 

em cada amostragem. Para a confirmação das 

espécies quando necessário, utilizou um gravador 

Sony PMD 010, microfone unidirecional 

Sennheiser ME 66 e um binóculos Nikon mornarck 

7, além da realização de playblack. A riqueza 

estimada de espécies de aves foi obtida através do 

método Jackknife I, calculado pelo software R.  

A classificação da comunidade de aves em 

categorias tróficas foi realizada, principalmente, 

através de registro de campo e levantamentos 

bibliografia Sick (1997), Donatelli et al. (2004), 

Donatelli et al. (2007) e Dario (2008), e as espécies 

foram agrupadas de acordo com o principal item 

alimentar consumido em: Artrópodes (AR), 

Onívoro (ON), Frugívoro (FR), Carnívoro (CA), 

Granívoro (GR), Nectarívoro (NE), Piscívoro (PI) 

e Dentritívoros (DE). 

As espécies foram classificadas quanto à sua 

dependência de ambientes florestais em três 

categorias, tendo como base Stotz et al. (1996), 

Sick (1997) e Silva et al. (2003): (1) independente 

de ambientes florestas, espécies associadas apenas 

a vegetação aberta; (2) semidependentes, espécies 

que ocorrem nos mosaicos formados entre floretas 

e formações vegetais abertas e semiabertas; (3) 

dependentes, espécies que só ocorrem em 

ambientes florestais, tais como florestas 

estacionais, caatinga arbórea, cerradão, floretas 

semiperenes.    

A comunidade de aves também foi avaliada ao 

grau da capacidade adaptativa das espécies à 

perturbações ambientais, para tanto, foram 

considerados os níveis de capacidade adaptativa: 

alto (A), médio (M) e baixo (B) de acordo com 

Stotz et al. (1996), Silva et al. (2003) e Silva et al. 

(2017).  

A composição da avifauna da área em estudo foi 

comparada com 12 estudos realizados no estado do 

Piauí. A comparação foi feita por meio do índice de 

similaridade de Jaccard (SJ) que expressa a 

semelhança entre ambientes, baseando-se no 

número de espécies comuns. A matriz de 

similaridade resultante foi utilizada para a análise 

de agrupamentos, pelo método de médias 

aritméticas não ponderadas (UPGMA) e pela 
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geração de um dendrograma (SNEATH et al., 

1973). Para tanto, utilizou-se o software R com o 

pacote vegan.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram registradas um total de 182 espécies de 

aves na Fazenda Zé Ferreira, distribuídas em 21 

ordens e 48 famílias. Destas, as famílias mais 

representativas foram: Tyrannidae e Thraupidae 

com 20 espécies cada, seguidas por Accipitridae 9, 

Columbidae 8, Picidae 7, Psittacidae 7, 

Thamnophilidae 7, Dendrocolaptidae 7, 

Furnariidae 7, Icteridae 7 e Falconidae 6 (Figura 1).  

 
 

Figura 1: Famílias mais representativas registradas na Fazenda 

Zé Ferreira, Município de Jardim do Mulato, Piauí   

 

Estima-se que a Fazenda Zé Ferreira apresente 

uma riqueza de 230 espécies obtida através do 

método de Jackknife I. Os resultados aqui obtidos 

estão dentro do esperado para regiões de Cerrado, 

Caatinga e Ecótono entre esses dois biomas 

(OLMOS, BRITO, 2007; SANTOS et al., 2012, 

SANTOS et al., 2013).  

Das 182 espécies de aves registradas, seis 

espécies são endêmicas da caatinga, são elas: 

Picumnus pygmaeus, Herpsilochmus sellowi, 

Thamnophilus capistratus, Xiphocolaptes 

falcirostris, Icterus jamacaii e Sporophila 

albogularis. E somente três espécies são endêmicas 

do cerrado: Charitospiza eucosma, Saltatricula 

atricollis e Cyanocorax cristatellus. Além disso, 

foi registrado uma espécie ameaçada de extinção: 

Xiphocolaptes falcirostris IUCN (2016). 

 A análise das guildas tróficas das espécies de 

aves registradas na Fazenda Zé Ferreira, observa-

se um predomínio das espécies insetívoras (76) 

espécies, seguida por Onívoras (43), Granívoras e 

Carnívoras (18) espécies cada (Figura 2).  

 

 
Figura 2: Distribuição das espécies por guildas tróficas 

registradas na Fazenda Zé Ferreira. 

 

Com relação à dependência florestal, 63% das 

espécies de aves registradas na Fazenda Zé Ferreira 

foram consideradas dependentes ou 

semidependentes de ambientes florestais (Figura 

3). A presença de diferentes tipos de vegetação 

com um porte mais florestal, tais como: cerradão, 

mata de galeria, matas de cocais, pode ter 

influência direta nesse resultado. 

Os resultados aqui apresentados corroboram 

com o padrão observado por Silva et al. (2003) para 

aves da caatinga, Silva et al. (1995) para aves do 

cerrado e Santos et al. (2013) para áreas de 

transição entre os biomas cerrado e caatinga.  Silva 

et al. (2003) ressalta a importância das florestas da 

caatinga que, mesmo cobrindo originalmente 

somente 14% ajuda a manter quase dois terços das 

espécies de aves.  

 

 
 

Figura 3: Número de espécies por classe de dependência de 

ambientes florestais na Fazenda Zé Ferreira, Piauí. 
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A grande maioria das aves registradas para a 

Fazenda Zé Ferreira apresenta baixa e média 

sensitividade aos distúrbios provocados pelo 

homem (Figura 4). O pequeno número de espécies 

com alta sensitividade corresponde, em sua grande 

maioria, a espécies dependentes de florestas e que 

possuem uma distribuição bastante restrita na 

região Silva et al. (2017). Além disso, a maioria das 

aves associadas à vegetação aberta é relativamente 

tolerante às alterações provocadas pelo homem 

Stotz et al. (1996). 

Dentro desse contesto, destaca-se a ocorrência 

de espécies dependentes de florestas com 

destruição disjunta nos biomas Amazônia e Mata 

Atlântica e que tem o seu limite de distribuição a 

porção oeste do estado do Piauí. Dentre essas 

espécies podemos citar: Spizaetus tyrannus, 

Monasa nigrifrons, Pteroglossus aracari, 

Xiphorhynchus guttatoides e  Attila cinnamomeus. 

 
 

Figura 4. Número de espécies por sensitividade registradas na 

Fazenda Zé Ferreira. 

 

Os índices de similaridade variaram de 0,8 

(Área 9 com as demais áreas) a 0,2 (Áreas 3 e 4 e 

Áreas 8 e 11). De acordo com Kent, Coker (1992), 

valores menores ou iguais a 0,5 indicam alta 

similaridade. Assim, segundo esse conceito, a 

similaridade analisada entre as áreas pode ser 

considerada como alta com exceção da área 9 em 

relação as demais áreas (similaridade igual a 0,8).  

Isso se deve ao fato da área 9 está próxima ao litoral 

e ter na sua composição um elevado número de 

espécies da família Scolopacidae. 

A análise do diagrama de distância de ligação 

indica a formação de três grupos. Assim, 

constatou-se que houve relação entre a localização 

geográfica das áreas e a formação dos grupos 

(Figura 5). 

O primeiro grupo, formado pelas áreas 3, 4 e 6, 

estão localizadas na região sul do estado do Piauí e 

são áreas localizadas exclusivamente no bioma 

Caatinga. O segundo grupo formado pelas áreas 7, 

8 e 11; as áreas 7 e 11 que são áreas de transição, 

com predomínio de fitofisionomias de Cerrado e a 

áreas 8 é exclusiva do bioma cerrado. E o terceiro 

grupo formado pelas áreas 2 e 12 são caracterizadas 

pelo predomínio de vegetação típicas do Bioma 

Cerrado, entretanto a área 12 (Fazenda Zé Ferreira) 

corresponde a uma área de transição e a área 2 

corresponde à uma área de típica do bioma Cerrado 

(Figura 5).  

Apesar da Fazenda Zé Ferreira está localizada 

em uma área caracterizada como transição, sua 

avifauna é composta por elementos típicos do 

bioma Cerrado, apesar de apresentar um maior 

número de espécies endêmicas da Caatinga. Isso se 

deve, principalmente, pelo fato das aves da 

caatinga ter uma maior tolerância as alterações 

antrópicas (OLMOS, ALBANO, 2012). 

 

 
 

Figura 5: Dendrograma gerado a partir do índice de 

similaridade de Jaccard entre as áreas consideradas. Em que: 

Área 1 = Santos (2004) Curimatá, Morro Cabeça no Tempo e 

Parnaguá, PI; Área 2 = Olmos e Brito (2007) Guadalupe e São 

João dos Patos, PI e MA; Área 3 = Olmos e Albano (2012; 

Parque Nacional Serra da Capivara - PI) ; Área 4 = Silveira e 

Santos (2012; Parque Nacional da Serra das Confusões – PI); 

Área 5 = Silva (2009; José de Freitas - PI); Área 6 = Santos et 

al. (2012a; Serra Vermelha); Área 7 = Santos (2001a; 

Transição Cerrado Caatinga no sul do PI); Área 8 = Santos 
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(2001b; Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba); 

Área 9  = Guzzi et al., (2015a; Parnaíba); Área 10 = Guzzi et 

al., (2015b; APA Delta do Rio Parnaíba); Área 11 = Santos et 

al., (2012b; Parque Nacional de Sete Cidades) e Área 12 = Este 

estudo).  

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos e expostos acima, 

foi possível compreender as principais 

características ecológicas das espécies de aves 

registradas na Fazenda Zé Ferreira, bem como 

abordar sobre a distribuição das espécies de aves e 

o estado de conservação da área. Além disso, 

viabilizar subsídios para ações de preservação a 

estudos posteriores, principalmente, em áreas de 

transição cerrado/caatinga, possibilitando, assim, 

reduzindo as lacunas existentes no conhecimento 

sobre a estrutura da comunidade de aves em regiões 

ecotonais. 
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Estrutura e classificação sucessional de um trecho de floresta ombrófila densa, em paulista – PE 

 

Anne Carolyne Silva Vieira¹*, Sthéfany Carolina de Melo Nobre¹, Débora dos Santos Farias¹, Lucas Galdino 

da Silva¹, Andréa de Vasconcelos Freitas Pinto¹, Carlos Frederico Lins e Silva Brandão¹ 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo o levantamento da estrutura horizontal e vertical com classificação 

sucessional de um trecho de Floresta Ombrófila Densa, localizado no município de Paulista – PE. O trecho analisado 

possui uma área de aproximadamente 23,7 ha e faz parte da Mata do Ronca, as parcelas aleatórias foram lançadas com 

área fixa de 200 m² (10 x 20 m) para realização do levantamento, sendo um total de 20 parcelas com área amostral de 

4.000 m². O CAP de inclusão foi ≥ 15cm. Para a classificação sucessional, as espécies foram observadas e classificadas 

conforme bibiografia encontrada em pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e sem caracterização. Foram 

amostrados 558 indivíduos, pertencentes a 63 espécies arbóreas, sendo 50 identificados em nível de espécie, 8 em nível 

de gênero e 4 em nível de família botânica, e 2 não foi possível fazer a identificação. Com análise dos dados de diâmetro 

e altura, observa-se que há uma presença em maior quantidade de individuos de pequeno porte, tendo em vista que a área 

encara sérios problemas com a expansão urbana. Quanto a classificação sucessional, a área em estudo encontra-se em 

fase de transição entre os estágios inicial e médio de regeneração, onde foi encontrado uma maior presença de espécies 

classificadas como secundária inicial, seguida das tardias e pioneiras.  

Palavras-chave: Floresta atlântica, fragmento florestal, grupos ecológicos. 

 

Structure and successional classification of a stretch of Dense Ombrophilous Forest, in Paulista – PE 

 
ABSTRACT: The present work has the objective of surveying the horizontal and vertical structure with the successional 

classification of a section of Dense Ombrophilous Forest, located in the municipality of Paulista - PE. The analyzed 

section has an area of approximately 23.7 ha and is part of the Ronca Forest. The random plots were launched with a 

fixed area of 200 m² (10 x 20 m) for the survey, being a total of 20 plots with a sample area of 4,000 m². The inclusion 

CAP was ≥ 15cm. For the successional classification, the species were observed and classified according to the 

bibliography found in pioneers, initial secondarys, late secondarys and without characterization. A total of 558 

individuals, belonging to 63 tree species, were identified, of which 50 were identified at the species level, eight at the 

genus level and four at the botanical family level, and two were not identified. Whit the analysis of diameter and height 

data, it was observed that there is a greater presence of small individuals, considering that the area faces serious 

problems with urban expansion. Regarding successional classification, the study area is in the transition phase between 

the initial and middle stages of regeneration, where a more significant presence of species classified as initial secondary 

was found, followed by the late and pioneer ones. 

Keywords: Atlantic forest, forest fragment, ecological groups. 

 

 
INTRODUÇÃO 

As classes de formações florestais no Nordeste 

brasileiro são Floresta Ombrófila Densa e Aberta, 

Florestal Estacional Semidecidual e Decidual 

(TABARELLI et. al. 2006). Atualmente, a Floresta 

Atlântica está com apenas 11% de sua área 

original, e por ser o segundo bioma mais ameaçado 

de extinção do mundo se tornando um dos cinco 

primeiros colocados na lista de Hotspots para 

conservação da biodiversidade (CAMPANILI, 

PROCHNOW, 2006). 

Para a floresta atlântica, a análise das estruturas 

horizontais e verticais possibilita avaliar 

previamente as condições dinâmicas do fragmento, 

além do hábito e comportamento ecológico de cada 

população permitindo previsões futuras quanto ao 

desenvolvimento da comunidade vegetal 

(SIMINSKI et al., 2004; SANQUETTA, 1995). 

Uma das alternativas para auxiliar estudo das 

estruturas de uma floresta consiste no estudo do 

comportamento sucessional das espécies nesses 

fragmentos. Segundo Paula et al. (2002), é de suma 

importância os estudos dos grupos sucessionais, 

não somente para subsidiar recomendações de 

recuperação da vegetação original, mas para saber 

os potenciais biológicos de cada indivíduo que seja 

de interesse para o homem. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

realizar o levantamento da estrutura horizontal e 

vertical com classificação sucessional de um trecho 

de floresta ombrófila densa, localizado no 

município de Paulista – PE. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trecho analisado está localizado no município 

de Paulista, ao lado da BR-101. Possui uma área de 

aproximadamente 23,7 ha e faz parte da Mata do 

Ronca, que possui cerca de 141 ha. 

As parcelas aleatórias foram lançadas com área 

fixa de 200 m² (10 x 20 m) para realização do 

levantamento. Sendo um total de 20 parcelas com 

área amostral de 4.000 m² ou 0,4 ha (Figura 1). O 

georreferenciamento das parcelas foi feito com o 

auxílio do GPS Garmin map 76 Cx. 

O nível de inclusão dos indivíduos arbóreos foi 

com circunferência a altura do peito (CAP) igual 

ou maior que 15 cm. Todos os indivíduos 

mensurados foram identificados botanicamente. A 

medição da altura foi estimada com auxílio de um 

podão com módulos de 2 metros. 

 

Figura 1 – Localização das parcelas utilizadas no 

levantamento fitossociológico em um trecho na Mata do 

Ronca, Paulista – PE. 

 

A identificação das espécies foi realizada em 

campo e a grafia dos nomes foi assegurada através 

de consultas online (Missouri Botanical Garden e 

Lista de Espécies de Flora do Brasil). As 

nomenclaturas adotadas seguem o padrão sugerido 

pelo Angiosperm Philogeneny Group III (APG III, 

2009). Para os grupos sucessionais foi definido a 

classificação utilizada por Gandolfi et al. (1995) 

em: pioneiras, secundária inicial, secundária tardia 

e sem caracterização. O estágio sucessional do 

fragmento foi baseado na Resolução do CONAMA 

(1994) onde através da composição florística e 

médias de área basal e altura se pode determinar o 

estágio de desenvolvimento de um fragmento 

florestal no Estado de Pernambuco. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente levantamento permitiu a 

identificação de 558 indivíduos distribuídos em 

uma área de 4.000 m², pertencentes a sessenta e 

quatro espécies arbóreas, sendo cinquenta 

identificados em nível de espécie, oito em nível de 

gênero e quatro em nível de família botânica, e dois 

não foi possível fazer a identificação. Com relação 

à distribuição dos diâmetros dos indivíduos 

arbóreos, o máximo e mínimo na área foram, 

respectivamente, 48,7 e 4,1 cm, com uma média de 

8,4 cm. A maioria dos indivíduos, 77,8%, 

apresentaram diâmetros entre 4,1 e 9,9 cm, 17,6% 

possuem diâmetros entre 10 e 19,9 cm, e apenas 

4,7% dos indivíduos possuem diâmetros maior que 

20 cm (Figura 2).  

Com isso, é possível afirmar que há uma grande 

concentração de árvores nas classes inferiores de 

diâmetro, fazendo que o estoque de populações 

jovens do fragmento seja grande e o índice de 

regeneração seja considerável. 

 
 

Figura 2 – Distribuição diamétrica de indivíduos em um trecho 

na Mata do Ronca, Paulista – PE. 
 

Ao construir um gráfico a partir dessas 

informações, é possível notar a tendência do “J” 

invertido, onde encontramos maior quantidade de 

indivíduos com tamanho menores de diâmetro e 

este fato pode estar relacionado com as condições 

específicas de regeneração, característica típica de 

fragmentos de florestas inequiâneas secundárias 

(NAPPO et al., 2005). 

As alturas mínima e máxima encontradas foram 

de 5 e 20 m, respectivamente, fornecendo uma 

média de 7,5 m. A maior quantidade de indivíduos 

amostrados, 90,1%, está concentrada entre os 

valores 5 e 9,9 m, o restante dos indivíduos, 8,4%, 

obtiveram valores entre 10 e 14,9 e 1,4% com 

altura entre 15 e 20 m (Figura 3). 
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Figura 3 – Distribuição hipsométrica de indivíduos em um 

trecho na Mata do Ronca, Paulista – PE. 

 

A presença de uma maior quantidade de 

indivíduos de pequenos porte (finos e baixos) 

demonstra que o trecho estudado pode estar sendo 

impactado por atividades como o a extração de 

lenha fato esse comprovado de acordo com o 

Diagnóstico Socioambiental do Litoral Norte de 

Pernambuco (CPRH, 2003), em que afirma que a 

Mata do Ronca encara sérios problemas com a 

expansão urbana, sendo considerada uma área em 

estado crítico de conservação com vários 

problemas antrópicos como a presença de estradas, 

corte e queima de árvores, presença de carros 

queimados e lixo.  

No fragmento em questão foram observadas 64 

espécies arbóreas, sendo 50 identificadas em nível 

de espécie, oito em nível de gênero e quatro em 

nível de família botânica. Duas espécies não 

obtiveram identificação sendo consideradas 

indeterminadas (NI 1 e 2) (Tabela 1). 

Além disso, duas espécies arbóreas exóticas 

foram encontradas: Mangifera indica (mangueira) 

e Artocarpus integrifolia (jaqueira). Segundo Ziller 

(2005), as espécies invasoras, além do alto poder 

de sobrevivência e de adaptação em diversos 

ecossistemas, ausentes de competição e 

predadores, encontram condições favoráveis para a 

propagação e o domínio do espaço, especialmente 

se o ecossistema em questão sofreu ou sofre com 

ações causadas pelo homem. 

 

Tabela 1. Listagem florística das espécies encontradas em um trecho da Mata do Ronca, Paulista – PE. Onde: Grupo ecológico 

(G.E):  P: pioneira; SI: secundária inicial; ST: secundária tardia; SC: sem caracterização. 

Família/Nome vulgar Espécie G.E 

Anacardiaceae   

Mangueira Mangifera indica L. * SC 

Cajá Spondias mombin L. SI 

Cupiúba Tapirira guianensis Aubl. SI 

Caboatã-de-leite Thyrsodium spruceanum Aubl. SI 

Annonaceae   

- Annonaceae SC 

- Guatteria pogonopus Mart. SI 

- Guatteria sp. SI 

Embira vermelha Xylopia frutescens Aubl. PI 

Apocynaceae   

Cabo-de-machado Aspidosperma discolor A.DC. ST 

Banana de papagaio Himatanthus phagedaenicus (Mart.) Woodson SI 

Araliaceae   

Sambaquim Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. PI 

Burseraceae   

Amescla-de-cheiro Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand SI 

Celastraceae   

Bom nome Maytenus distichophylla Mart. ex Reissek ST 

Chrysobalanaceae   

Oiti coró Couepia rufa Ducke ST 

Clusiaceae   

Pororoca Clusia nemorosa G.Mey. SI 

Bulandi Symphonia globulifera L.f. SI 

Elaeorcapaceae   

- Sloanea sp. SC 

Erythroxylaceae   

Cumicha Erythroxylum squamatum Sw. SI 

Fabaceae   

- Abarema sp SI 

Jaguarana Albizia pedicellaris  SI 

Ingá Inga capitata Desv. SI 
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Ingá Inga laurina (Sw.) Willd. SI 

Ingá beira de rio Inga thibaudiana DC. PI 

Visgueiro Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp ST 

Amarelo Plathymenia foliolosa Benth. SI 

Inga-porco Sclerolobium densiflorum Benth. SI 

Hypericaceae   

Pau-lacre Vismia guianensis (Aubl.) Choisy  PI 

Lauraceae   

Loiro cheiroso Nectandra cuspidata Nees ST 

Loiro cetim Ocotea gardneri (Meins.) Mez SI 

Loiro Ocotea sp. SI 

Lecythidaceae   

Embiriba Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers ST 

Japaranduba Gustavia augusta L. ST 

Malpighiaceae   

Murici Byrsonima sericea DC. SI 

Malvaceae   

Munguba Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.Robyns SI 

Açoita Luehea paniculata Mart. & Zucc. SI 

Melastomataceae   

- Henriettea succosa (Aubl.) DC. SI 

Carrasco Miconia hypoleuca (Benth.) Triana SI 

Apaga brasa Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. PI 

Carrasco Miconia prasina (Sw.) DC. PI 

Moraceae   

Jaqueira Artocarpus integrifólia L. * SC 

Conduru Brosimum rubescens Huber ST 

Myristicaceae   

Pau-sangue Virola gardneri (A.DC.) Warb. ST 

Myrtaceae   

- Campomanesia sp. SI 

Murta da mata Myrcia silvatica (G.Mey.) DC. SI 

- Myrtaceae 1 SC 

- Myrtaceae 2 SC 

Nyctaginaceae   

- Guapira nitida (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell SI 

Ochnaceae   

Macaxeira Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. SI 

Peraceae   

Cocão 
Pogonophora schomburgkiana Miers ex 

Benth. 
SI 

Polygonaceae   

- Coccoloba sp. PI 

Rubiaceae   

Asa-de-morcego Alseis pickelii Pilg. & Schmale SI 

Genipapo Genipa americana L. SI 

- Rubiaceae SC 

Salicaceae   

Caubim Casearia arborea (Rich.) Urb. SI 

Cafezinho Casearia javitensis Kunth ST 

Sapindaceae   

Caboatã de rêgo Cupania racemosa (Vell.) Radlk. SI 

Sapotaceae   

Asa de morcego Chrysophyllum splendens Spreng. ST 

Leiteiro Pouteria bangii (Rusby) T.D.Penn. ST 

Guapeba 
Pouteria peduncularis (Mart. & Eichler ex 

Miq.) Baehni 
ST 

Leiteiro preto Pouteria sp. SC 

Simaroubaceae   

Praíba Simarouba amara Aubl. SI 

Urticaceae   

Embaúba Cecropia sp. PI 

Indeterminada 1 N1 SC 
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Indeterminada 2 NI 2 SC 

*Espécie exótica   
 

 
Em relação ao número de espécies, as 5 famílias 

com maior riqueza estão representadas na Figura 4, 

onde a família Fabaceae concentra o maior número 

de espécies (8). As 5 famílias juntas compreendem 

65% das espécies encontradas no total. 
 

Figura 4 – Cinco famílias com maior riqueza estudadas em 

um trecho na Mata do Ronca, Paulista – PE. 

 

Quanto a família Fabaceae, segundo Pereira et 

al. (2013), se trata de uma família importante para 

projetos de restauração, uma vez que a utilização 

de espécies arbóreas dessa família contribui na 

fixação do nitrogênio vindo da atmosfera que 

auxilia no restabelecimento do solo com aumento 

da atividade biológica, sendo possível haver uma 

crescente probabilidade de estabelecimento de 

outras espécies arbóreas menos tolerantes as 

condições estressantes encontradas em áreas 

degradadas. 

 
 

 
Figura 5 – Classificação sucessional dos indivíduos do trecho 

da Mata do Ronca, Paulista – PE.  
 

No que se refere a classificação sucessional 

(Figura 5) percebe-se que o número de espécies 

secundárias tardias, apesar de expressivo (20 %) 

não obteve valores superiores as de início de 

sucessão (pioneiras + secundárias iniciais) que 

apresentaram a maioria da flora identificada, 64%. 

Nunes et al. (2003) informaram que a porcentagem 

elevada de secundárias iniciais em uma área pode 

ser explicada por algum tipo de distúrbio ou 

perturbação que ocasionou a fragmentação dessa 

área anteriormente. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Souza Junior (2006) e Alencar 

(2009) em remanescentes florestais sob a mesma 

condição. 

 

CONCLUSÕES 

A partir do estudo das estruturas horizontal e 

vertical do fragmento, foi possível assegurar, pelas 

informações observadas, que ao utilizarmos as 

médias do DAP e da altura do componente arbóreo, 

além da listagem de espécies encontradas, pode-se 

definir que a área se encontra em transição entre os 

estágios inicial e médio de regeneração 

comprovando a condição jovem da floresta. 

As espécies exóticas encontradas são 

consideradas invasoras com alta capacidade de 

propagação, que dificulta as espécies nativas de 

regenerar e vêm, ao longo do tempo, invadindo os 

remanescentes de floresta atlântica. 

 
REFERÊNCIAS 

MARANGON, L. C.; SOARES, J. J.; FELICIANO, A. 

L. P.; BRANDÃO, C. F. L. S. Estrutura fitossociológica 

e classificação sucessional do componente arbóreo de 

um fragmento de floresta estacional semidecidual, no 

município de Viçosa, Minas Gerais, CERNE, Lavras, v. 

3, n. 2, p. 208-221, 2007.  

 

BRANDÃO, C. F. L. S., MARANGON, L. C., 

FERREIRA, R. L. C., SILVA, A. C. B. L., Estrutura 

fitossociológica e classificação sucessional do 

componente arbóreo de um fragmento de floresta 

atlântica em Igarassu - Pernambuco Revista Brasileira 

de Ciências Agrárias, Pernambuco, v. 4, n. 1, p. 55-61, 

2009.  

 

CARVALHO, F. A., NASCIMENTO, M. T., BRAGA, 

J. M. A., Estrutura e composição florística do estrato 

arbóreo de um remanescente da mata atlântica 

submontana no município de rio bonito – Rio de Janeiro, 

Revista Árvore, Viçosa, v. 31, n. 4, p. 717-730, 2007.  

 

OLIVEIRA, L. S. B., MARANGON, L. C., 

FELICIANO, A. L. P., LIMA, A. S., CARDOSO, M. 

O., SILVA, V. F., Florística, classificação sucessional e 

síndromes de dispersão em um remanescente de Floresta 

8

5

5

4

4

0 2 4 6 8 10

Fabaceae

Melastomataceae

Sapotaceae

Anacardiaceae

Annonaceae

Número de espécies

F
a
m

íl
ia

Pioneiras

12%

Secúndaria 

inicial

52%

Secundária 

tardia

20%

Sem 

caracterização

16%



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 138 

 
 

 

Atlântica, Moreno-PE, Revista Brasileira de Ciências 

Agrárias, Recife, v. 6, n. 3, p. 502-507, 2011. 

 

JUNIOR, R. F. C., FERREIRA, R. L. C., RODAL, M. 

J. N., FELICIANO, A. L. P., MARANGON, L. C., 

SILVA, W. C., Estrutura fitossociológica do 

componente arbóreo de um fragmento de floresta 

ombrófila densa na mata sul de Pernambuco, nordeste 

do Brasil, Ciência Florestal, Santa Maria, v. 18, n. 2, p. 

173-183, 2008. 

 

PEREIRA, S. R.; LAURA, V. A.; SOUZA, A. L. T. 

Establishment of fabaceae tree species in a tropical 

pasture: influence of seed size and weeding 

methods.  Restoration Ecology, [S.l.], v. 21, n. 1, p. 67-

74, 2013. 

 

SILVA, K. S. S., FELICIANO, A. L. P., MARANGON, 

L. C., LIMA, R. B. A., Florística e sucessão ecológica 

da vegetação arbórea em área de nascente deum 

fragmento de Mata Atlântica – Pernambuco, Revista 

Brasileira de Ciências Agrárias, Sirinhaém, v. 5, n. 4, 

p. 550-559, 2010.  

 

SILVA, I. F., PEREIRA, D. S., SILVA, S. R. F., Estudos 

morfológicos do bambu (Bambusa cf. vulgaris L.), uma 

espécie invasora em área de mata atlântica no parque 

municipal de Maceió – Alagoas, Revista Semente, v. 6, 

n. 6, p. 99-109, 2011. 

 

NUNES, S. S. S. Estimativas de biomassa e carbono 

e indicadores para restauração de florestas 

secundárias em Paragominas-Pará. 2011. 126 f 

Dissertação (Mestrado em Conservação de 

Ecossistemas Florestais) - Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 

 

NAPPO, M. E. et al. Dinâmica da estrutura diamétrica 

da regeneração natural de espécies arbóreas e arbustivas 

no sub-bosque de povoamento puro de Mimosa 

scabrella Bentham, em área minerada, em Poços de 

Caldas, MG. Revista Árvore, Viçosa, v. 29, p. 35-4, 

2005.  

 

ALENCAR, A. L. Regeneração natural de espécies 

arbóreas de floresta ombrófila densa em sub-bosque 

de Eucalyptus saligna Smith. e Pinus caribaea 

Morelet var. caribaea e estudo alelopático na zona da 

mata de Pernambuco. 2009. 110 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade 

Federal Rural de Pernambuco, Pernambuco. 

 

SOUSA JÚNIOR, P. R. C. Estrutura da comunidade 

arbórea e da regeneração natural em um fragmento 

de floresta urbana. 2005. 91 f. Dissertação (Mestrado 

em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, Pernambuco. 

 

  



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 139 

 
 

 

 
Estrutura e composição florística da regeneração natural do Arboretum de Alagoas 

 

Nivandilmo Luiz da Silva1*, Anderson Arthur Lima dos Santos1, Julyane Lavinia da Silva Santos1, Lucas 

Teles Bezerra1, Régis Villanova Longhi1, Tamires Leal de Lima2 

 
1 Universidade Federal de Alagoas 
2 Universidade Federal Rural de Pernambuco  

*E-mail: nivandilmoluz@gmail.com 

 
RESUMO: Conhecer e entender o comportamento da floresta tropical nativa ou plantada passa a ser uma necessidade, 

uma vez que a mesma é constantemente alterada e perturbada pelas ações humanas, sem a mínima preocupação com a 

conservação do recurso. Nesse sentido, estudos fitossociológicos e de regeneração natural em áreas 

implantadas/restauradas tornam-se importantes para viabilizar informações do estabelecimento da comunidade vegetal 

nestas e em outras condições. A presente pesquisa teve como objetivo geral caracterizar a regeneração natural após 15 

anos da implantação florestal em uma área situada no Campus A. C. Simões da UFAL, região metropolitana de Maceió - 

AL. Para tal, foi realizado o sorteio de 12 unidades amostrais (20m x 20m cada)  na totalidade da área (4,2 hectares), onde 

os indivíduos com altura superior a 0,5 metros e DAP inferior a 5 cm foram incluídos em três classes de tamanho. Foi 

quantificada a florística e a diversidade das espécies bem como os índices de regeneração natural por classe de tamanho 

de planta (RNC) e total (RNT), ambos estimados para cada espécie amostrada. Foram encontradas 72 espécies, 

pertencentes a 27 famílias botânicas, sendo 12 espécies identificadas apenas ao nível de gênero e família. Fabaceae (17 

espécies) e Bignoniaceae (6 espécies) foram as famílias mais representativas. A área apresentou densidade estimada de 

8.446 ind.ha-1, índice de Shannon (H’) de 2,85 nats.ind-1 e Equabilidade de Pielou (J) com 0,66, valores dentro da 

amplitude de variação para florestas atlânticas. Espécies que apresentaram destaque na regeneração natural (RNT) do 

Arboretum foram Xylopia frutescens (12,2%), Vismia guianensis (9,8%) e Tapirira guianensis (7,3%), todas elas com 

ocorrências proeminentes nas 3 classes de altura avaliadas. Estimativas deste estudo apontam que cerca de 44% das 

espécies regenerantes irão constituir o estrato arbóreo futuro da área analisada. 

Palavras-chave: mata atlântica, classe de altura, sucessão natural. 

 

Structure and floristic composition of the natural regeneration of the Arboretum of Alagoas 

 
ABSTRACT: Knowing and understanding the behavior of the native or planted tropical forest becomes a necessity, since 

it is constantly altered and disturbed by human actions, without the least concern for the conservation of the resource. 

Thus, phytosociological and natural regeneration studies in implanted / restored areas become important to enable 

information on the establishment of the plant community in these and other conditions. The general objective of this 

research was to characterize the natural regeneration after 15 years of forest implantation in an area located in the 

Campus A. C. Simões da UFAL, metropolitan region of Maceio-AL. To do this, a total of 12 sample units (20m x 20m 

each) were drawn in the total area (4.2 hectares), where individuals with a height above 0.5 meters and DBH of less than 

5 cm were included in three classes of plant size. Floristics and species diversity as well as natural regeneration indexes 

by plant size class (RNC) and total (RNT), both estimated in each species, were quantified. Seventy-two species belonging 

to 27 botanical families were found, of which 12 species were identified only at the level of gender and family. Fabaceae 

(17 species) and Bignoniaceae (6 species) were the most representative families. The area presented an estimated density 

of 8,446 ind.ha-1, Shannon index (H') of 2.85 nats.ind-1 and Pielou equation (J) with 0.66, values within the range of 

variation for Atlantic forests. Species that showed prominence in the natural regeneration of the Arboretum were Xylopia 

frutescens (12.2%), Vismia guianensis (9.8%) and Tapirira guianensis (7.3%), all of them with prominent occurrences 

in the 3 height classes evaluated. Estimates of this study indicate that about 44% of regenerating species will constitute 

the future arboreal stratum of the analyzed area. 

Keywords: atlantic forest, height class, natural succession. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Conhecer a complexidade dos ecossistemas, 

principalmente os de floresta tropical, sempre será 

um grande desafio para a ciência florestal, uma vez 

que o mesmo é constantemente alterado e 

perturbado por interferências humanas, 

desconsiderando neste caso, a importância da 

conservação do recurso natural (MARANGON et 

al., 2008).  
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Para tanto, levantamentos florísticos e 

fitossociológicos são passíveis de serem utilizados 

para o monitoramento das espécies plantadas bem 

como os de regeneração natural, podendo-se 

quantificar e fazer estimativas das espécies que 

melhor se estabeleceram na área restaurada ou até 

mesmo as espécies que formarão o estrato arbóreo 

no futuro. 

Conhecer o potencial regenerativo é tão 

importante quanto conhecer o estrato arbóreo, uma 

vez que, segundo Garcia et al. (2011), a 

regeneração constitui o banco genético da floresta 

pronto para a substituição de outros indivíduos à 

medida que o ambiente propicia o seu recrutamento 

para classe de tamanho imediatamente superior.  

Ainda, segundo os mesmos autores, o estudo 

qualitativo e quantitativo da regeneração natural 

permite conhecer o estoque da floresta e sua 

distribuição na comunidade vegetal, fornecendo 

dados que permitam previsões sobre o 

comportamento e o desenvolvimento da floresta no 

futuro. 

A capacidade de regeneração natural de uma 

floresta está intimamente ligada a diversos fatores, 

tais como, o nível de perturbação sofrido, a 

quantidade e qualidade do aporte de sementes 

presentes na camada superficial do solo e na 

serapilheira, a presença de fragmentos florestais no 

entorno e o grau de degradação do solo 

(GANDOLFI et al., 2007) 

Desta forma, pesquisas sobre regeneração 

natural permitirão uma análise efetiva do estado de 

conservação e de caracterização do componente 

arbóreo frente às perturbações naturais ou até 

mesmo antrópicas sofridas. Tal análise é possível 

pois o conjunto de indivíduos presente estão aptos 

a serem recrutados para os estádios posteriores 

(SILVA et al., 2007). 

Diante disso, o objetivo do estudo foi 

caracterizar a regeneração natural na área do 

Arboretum de Alagoas após 15 anos da 

implantação florestal com a finalidade de verificar 

se a comunidade formada apresenta banco de 

indivíduos regenerantes suficiente para compor o 

estrato arbóreo futuro.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi desenvolvida no 

Arboretum de Alagoas, localizado no Campus A. 

C. Simões da UFAL, sob a coordenada central 

09º33’13,80” S e 35º46’07,80” O, na região 

Metropolitana de Maceió - tabuleiros costeiros de 

Alagoas. Conforme a classificação climática de 

Köppen, o clima dessa região é tropical litorâneo 

úmido (As), com temperatura média anual de 

25,6°C e precipitação anual de 1.713 mm 

(ALVARES et al., 2013). Situa-se no domínio de 

formação de Floresta Ombrófila Aberta. 

A área total do mencionado Arboretum é de 

aproximadamente 4,2 hectares, com floresta 

formada a partir do plantio de mudas feita no ano 

de 2002 pelo departamento de Botânica, com apoio 

da Pro-Reitoria de Extensão (PROEX) e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), de um 

bosque para produção de mudas de espécies nativas 

da região em uma área com histórico de descarte de 

lixo e uso agrícola. Atualmente, após 17 anos da 

implantação florestal, a vegetação arbórea possui 

um bom desenvolvimento e se apresenta em 

processo natural de regeneração. O estrato arbóreo 

adulto (DAP ≥ 5,0 cm) possui densidade de 674 

ind.ha-1 e área basal de 18,42 m².ha-1 (SANTOS et 

al., 2018). 

Para a obtenção dos dados de regeneração 

natural foi utilizada como base a estrutura amostral 

do estrato arbóreo do Arboretum, a qual é composta 

por 4 faixas contendo 11 unidades amostrais de 20 

x 20 metros cada, totalizando, assim, 44 parcelas 

fixas. Assim, para a caracterização da regeneração 

natural foram amostradas 12 parcelas fixas, 

resultante do sorteio de 3 em cada faixa.  

Nessas unidades foi feito a caracterização da 

regeneração natural em diferentes classes de 

tamanho, sendo: primeira classe de regeneração 

natural (CLR1) = indivíduos com altura (h) de 0,5 

metro < h ≤ 1,5 metros, levantados em subparcelas 

de 2m x 20m (40m²); segunda classe de 

regeneração natural (CLR2) = indivíduos com 1,5 

metros < h ≤  3,0 metros, levantados em 

subparcelas de 5m x 20m (100m²); terceira classe 

de regeneração natural (CLR3)  = indivíduos com 

h > 3 metros e diâmetro a 1,30cm do solo (DAP) < 

5 cm, levantados na totalidade da parcela de 20m x 

20m (400m²) (Figura 1). 
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Figura 1 – Esquema representativo de amostragem da 

regeneração natural para a CLR1 (2 m x 20 m), CLR2 (5 m x 

20 m) e CLR3 (20 m x 20 m) no Arboretum de Alagoas, 

Campus A. C. Simões, Maceió. 
 

Os indivíduos encontrados em cada classe 

tiveram medidas suas alturas totais e foram 

identificados de acordo com o Sistema Angiosperm 

Phylogeny Group III (APG III, 2009) e a 

confirmação da grafia e da autoria foram obtidas a 

partir de consulta ao banco de dados do Missuori 

Botanical Garden’s VAST – MOBOT 

(TROPICOS, 2019). 

Para representação das características 

pertinentes à cada espécie, foram estimados os 

parâmetros de frequência e densidade absolutos e 

relativos em cada classe de altura pré-estabelecida.  

Para o cálculo da estimativa da regeneração natural 

total na área do Arboretum de Alagoas, 

primeiramente obteve-se a estimativa de 

regeneração natural por espécie em cada classe de 

altura, dado por: 
 

em que: RNCij = estimativa da regeneração natural 

da i-ésima espécie na j-ésima classe de altura de 

planta, em percentagem; FRij = frequência relativa 

da regeneração natural da i-ésima espécie na j-

ésima classe de altura; DRij = densidade relativa da 

regeneração natural da i-ésima espécie na j-ésima 

classe de altura. 

A Regeneração Natural Total da i-ésima espécie 

foi estimada por: 

 

em que: RNTi = estimativa da regeneração natural 

total da população amostrada da i-ésima espécie. 

Para caracterizar a diversidade florística, foram 

utilizados os índices diversidade de Shannon (H`) 

e a Equabilidade de Pielou (J), dados por: 

em que: Pi= probabilidade de importância de cada 

espécie (ni/N); ni=número de indivíduos de cada 

espécie; N=número total de indivíduos amostrados; 

ln=logaritmo neperiano; H’=índice de diversidade 

de Shannon; H’max=ln(s); s=número de espécies 

amostradas. 

O índice de diversidade de Shannon (H’) 

fornece a ideia do grau de incerteza em prever qual 

seria a espécie pertencente a um indivíduo da 

população, se retirado aleatoriamente. Quanto mais 

espécies existirem e mais homogênea for sua 

distribuição, maior será a diversidade, e, assim, 

maior o valor desse índice. Já a Equabilidade de 

Pielou (J’) permite representar a uniformidade da 

distribuição dos indivíduos entre as espécies 

existentes. Seu valor apresenta uma amplitude de 0 

(uniformidade mínima) a 1 (uniformidade 

máxima). 

Os dados foram processados com o auxílio do 

software MATA NATIVA 2 e do pacote 

@Microsoft office Excel 2016.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diversidade e composição florística  

No levantamento florístico das 12 unidades 

amostrais de 20 x 20 metros foram encontrados 72 

espécies, pertencentes a 27 famílias botânicas 

(Tabela 1). Fabaceae foi a família mais 

representativa com 17 espécies, seguida por 

Bignoniaceae com 6 espécies e Anacardiaceae e 

Myrtaceae, ambas com 5 espécies. Além destas, 

cinco espécies não foram identificadas e 7 foram 

identificadas apenas em nível de gênero. No 

entanto, das 5 espécies não identificadas três delas 

foram reconhecidas apenas em nível de família. 

 
Tabela 1– Composição florística atual do componente regenerante na área do Arboretum de Alagoas, Campus A. C. Simões, 

Maceió. Família Botânica 

 Nome Científico Nome Popular 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Cupiúva 

 Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira-pimenteira 

 Mangifera indica L. Mangueira 
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 Thyrsodium spruceanum Benth. Camboatã-de-leite 

 Spondias mombin L. Cajazeiro 

Annonaceae Xylopia frutescens Aubl. Pindaíba 

 Annona muricata L. Graviola 

 Indeterminada NI 

Apocynaceae Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson Banana-de-papagaio 

Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Mandiocão 

Bignoniaceae Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. Caixeta 

 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Ipê-roxo 

 Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-amarelo 

 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex 

S.Moore Craibeira 

 Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ipê-verde 

 Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-rosa 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Grandiúva 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Oiti 

Clusiaceae Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Pau-lacre 

Dilleniaceae Curatella americana L. Lixeira 

Fabaceae Inga edulis Mart. Ingá-cipó 

 Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá 

 Hymenaea courbaril L. Jatobá 

 Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira 

 

Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & 

G.P.Lewis Pau-brasil 

 Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Mata-fome 

 Clitoria fairchildiana R.A.Howard Sombreiro 

 Abarema filamentosa (Benth.) Pittier Olho-de-pomba 

 Caesalpinia pyramidalis Tul. Catingueira 

 Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) H.C.Lima Araribá-amarelo 

 Anadenanthera sp. Angico-vermelho 

 Cassia grandis L.f. Cassia-rosa 

 Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Pau-ferro 

 Inga marginata Willd. Ingá-mirim 

Fabaceae Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Tamboril 

 Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose Espinheiro 

 Acacia mangium Willd Acacia-australiana 

 Erythrina velutina Willd. Mulungu 

 Indeterminada NI 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Tamanqueira 

Lauraceae Cinnamomum zeylanicum Blume Canela 

Lecythidaceae Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers Imbiriba 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. Murici 

Malvaceae Apeiba tibourbou Aubl. Pau-jangada 

 Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Triana Canela-de-velho 

 Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. Miconia lisa 

 Miconia prasina (Sw.) DC. Pixirico 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. Cedro 

Moraceae Sorocea sp. Cincho 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels Brinco-de-viúva 

 Plinia cauliflora (Mart.) Kausel Jabotica 

 Eugenia uniflora L. Pitangueira 

 Psidium guajava L. Goiabeira 

 Eugenia involucrata DC. Cerejeira 

Polygonaceae Triplaris americana L. Pau-formiga 

Rhamnaceae Allophylus sp. Chal-chal 

 Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro 

Rubiaceae Genipa americana L. Jenipapo 

Sapindaceae Sapindus saponaria L. Saboneteiro 
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Sapotaceae Chrysophyllum sp. Aguaí 

 Chrysophyllum cainito L. Caimito 

 Manilkara sp. Maçaranduba 

 Indeterminada NI 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. Praíba 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. Limão-do-mato 

Solanaceae Solanum sp.1 Fumo-bravo 

 Solanum sp.2 Fumo-bravo 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Embaúba 

Indeterminada Indeterminada 1 NI 

 Indeterminada 2 NI 

Fonte: elaborado pelos autores 
 

 
Nas áreas de domínio de floresta ombrófila da 

Mata Atlântica é comum a família Fabaceae ser a 

mais representativa em espécies entre as famílias 

botânicas encontradas, isso por vezes é atribuído ao 

grande número de espécies classificadas nesta 

categoria. Tal constatação é também observada em 

trabalhos realizados na Mata Atlântica como o de 

Garcia et al. (2011) e Lima (2017). Este último 

aponta que essa representatividade é devido a sua 

importante função de fixação de nitrogênio, que 

asseguraria à produtividade de quase todos os 

ecossistemas terrestres. 

As categorias de tamanho da regeneração 

natural apresentaram pouca variação de 

diversidade de espécies entre as classes (Tabela 2), 

com amplitude máxima de 0,12 nats.ind-1 para o 

índice de Shannon (H’) e 0,08 para a Equabilidade 

de Pielou (J). Esse fato ressalta que nos diferentes 

tamanhos de regenerantes há indivíduos de 

espécies distintas, o que impulsionará na 

manutenção da biodiversidade do componente 

arbóreo no futuro. A diversidade total estimada 

para as três classes juntas foi de 2,85 nats.ind-1 para 

H’ e de 0,66 para J. 

 
 

Tabela 2 – Índice de diversidade de Shannon (H`) e da Equabilidade de Pielou (J) aplicado no componente regenerante por classe de 

altura na área do Arboretum de Alagoas, Campus A. C. Simões, Maceió. 

Classe Número de indivíduos amostrados Shannon (H`) Equabilidade de Pielou (J) 

1 271 2,59 0,71 

2 182 2,61 0,75 

3 616 2,71 0,67 

Total 1069 2,85 0,66 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Citado por Dias et al. (2000), Magurran (1988) 

menciona que há uma variação relativa nos valores 

da diversidade de Shannon (H’) em áreas de 

domínio da Floresta Atlântica para regeneração 

natural, alternando de 1,5 a 3,5 nats.ind.-1 e poucas 

são as exceções acima de 4,5 nats.ind.-1. 

 

Estrutura da regeneração natural  

A área apresentou densidade estimada de 8.446 

indivíduos/ha com tamanho maior que 50 

centímetros e diâmetro a altura do peito menor que 

5 cm. Esses indivíduos estão distribuídos em 5.646 

ind.ha-1 na CLR1, 1.517 ind.ha-1 na CLR2 e 1.283 

ind.ha-1 na CLR3 (Tabela 3). Em relação à 

distribuição das espécies nas classes de altura, as 

que mais apresentaram destaque na regeneração 

natural (RNT) do Arboretum foram Xylopia 

frutescens (12,2%), Vismia guianensis (9,8%) e 

Tapirira guianensis (7,3%), todas elas ocorrendo 

nas 3 classes de altura avaliadas.  Na distribuição 

da regeneração natural por classe (RNC) também 

tiveram destaque Tapirira guianensis (15,7%) na 

primeira classe (CLR1), Xylopia frutescens 

(16,1%) na segunda classe (CLR2) e Vismia 

guianensis (16,7%) na última classe (CLR3). 

 
Tabela 3- Estimativa da Regeneração Natural Total (RNT) por espécie superior a 1,0% da população amostrada no Arboretum de 

Alagoas, Campus A. C. Simões, Maceió. 

Nome Científico 
CLR1 CLR2 CLR3 

RNT(%) 
DA RNC(%) DA RNC(%) DA RNC(%) 
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Xylopia frutescens 916,7 9,4 441,7 16,1 264,6 11,1 12,2 

Vismia guianensis 395,8 4,8 191,7 7,9 408,3 16,7 9,8 

Tapirira guianensis  1625,0 15,7 100,0 4,9 16,7 1,5 7,3 

Miconia albicans  645,8 7,0 183,3 7,6 8,3 1,2 5,3 

Inga edulis  145,8 2,6 75,0 4,0 43,8 2,5 3,0 

Mimosa caesalpiniifolia  20,8 1,5 16,7 2,1 83,3 4,1 2,6 

Byrsonima sericea 20,8 1,5 66,7 3,8 25,0 1,8 2,3 

Miconia minutiflora 20,8 1,5 41,7 2,9 25,0 1,8 2,1 

Simarouba amara  166,7 2,8 16,7 2,1 12,5 1,3 2,1 

Tabebuia cassinoides  20,8 1,5 16,7 2,1 37,5 2,3 2,0 

Siparuna guianensis  20,8 1,5 83,3 4,3 0,0 0,0 1,9 

Cecropia pachystachya  20,8 1,5 16,7 2,1 25,0 1,8 1,8 

Handroanthus heptaphyllus  20,8 1,5 25,0 2,4 16,7 1,5 1,8 

Bowdichia virgilioides  41,7 1,7 25,0 2,4 10,4 1,2 1,8 

Schinus terebinthifolia  83,3 2,0 8,3 1,8 14,6 1,4 1,8 

Miconia prasina  41,7 1,7 33,3 2,7 2,1 0,9 1,7 

Syzygium cumini  83,3 2,0 16,7 2,1 6,3 1,1 1,7 

Aegiphila integrifolia  333,3 4,2 0,0 0,0 2,1 0,9 1,7 

Hymenaea courbaril  62,5 1,8 25,0 2,4 2,1 0,9 1,7 

Apeiba tibourbou  41,7 1,7 8,3 1,8 18,8 1,6 1,7 

Licania tomentosa  20,8 1,5 16,7 2,1 10,4 1,2 1,6 

Solanum sp.1 229,2 3,3 0,0 0,0 2,1 0,9 1,4 

Psidium guajava  20,8 1,5 8,3 1,8 2,1 0,9 1,4 

Paubrasilia echinata  0,0 0,0 8,3 1,8 33,3 2,1 1,3 

Allophylus sp. 62,5 1,8 8,3 1,8 0,0 0,0 1,2 

Himatanthus bracteatus  166,7 2,8 0,0 0,0 2,1 0,9 1,2 

Plinia cauliflora  62,5 1,8 8,3 1,8 0,0 0,0 1,2 

Protium heptaphyllum  20,8 1,5 0,0 0,0 33,3 2,1 1,2 

Genipa americana  41,7 1,7 8,3 1,8 0,0 0,0 1,2 

NI 1 41,7 1,7 8,3 1,8 0,0 0,0 1,2 

Curatella americana  20,8 1,5 8,3 1,8 0,0 0,0 1,1 

Guazuma ulmifolia 20,8 1,5 8,3 1,8 0,0 0,0 1,1 

Outras Espécies (40) 208,3 12,1 41,7 7,6 177,1 35,3 18,3 

TOTAL 5646 100 1517 100 1283 100 100 
 Fonte: elaborado pelos os autores 

 
De acordo com Silva et al. (2007) as espécies 

que se encontram nas três classes de altura de 

regeneração natural na comunidade são aquelas 

com maior predominância e que, hipoteticamente, 

possuem elevado potencial de se estabelecer 

futuramente no dossel da floresta, contanto que o 

acompanhamento durante o seu desenvolvimento 

seja observado para verificação das características 

sucessionais. 

Do total amostrado (isso inclui as espécies não 

identificadas) apenas 32 espécies (44,4%) 

obtiveram valores de Regeneração Natural Total 

(RNT) superiores a 1,0%, o que indica, que essas 

espécies possuem maior capacidade de um dia 

compor o estrato arbóreo da área em estudo pela 

menor dificuldade em se regenerar. Em 

contrapartida, ficaram 40 espécies com valores 

inferiores a 1,0%, que segundo Aparício et al. 

(2011), a partir de um certo tempo, estas espécies 

terão dificuldade de se estabelecer na área. Ainda 

assim, faz-se necessário um monitoramento a 

longo prazo destas espécies para melhor discussão 

sobre a regeneração natural do local e das 

estimativas futuras em análise. 
 

CONCLUSÕES 

O Arboretum de Alagoas apresentou 

regeneração natural com potencial para 

recrutamento de espécies para o estrato superior, 

com elevados indicativos principalmente para as 

espécies Tapirira guianensis, Xylopia frutescens e 

Vismia guianensis, todas com ocorrência nas três 

classes de altura.  A família botânica Fabaceae por 

sua vez foi registrada com maior número de 

espécies em regeneração nas áreas amostradas. 

 A diversidade das espécies encontrada pelo 

índice de Shannon (H’) e pela Equabilidade de 

Pielou (J) mostraram valores dentro dos limites de 

variação para as florestas de domínio Mata 

Atlântica, logo, a regeneração natural do referido 

Arboretum está em conformidade com outros 

estudos apesar de ser implantado com apenas 15 

anos.  
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No entanto, apenas 32 espécies do total de 72 

apresentaram Regeneração Natural Total acima de 

1,0%, e o restante (55,6%) encontra-se a baixo 

desse valor, com tendência ao não recrutamento no 

dossel da comunidade arbórea no futuro. Sendo 

então, necessários posteriores monitoramentos 

para verificação destas e outras espécies em 

ameaça de reposição a partir de propágulos 

oriundos da dispersão natural. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo caracterizar a estrutura fitossociológica e a síndrome de dispersão da 

vegetação arbórea do Arboretum da Universidade Federal de Alagoas, que consiste em uma área de 4,2 ha em estágio 

inicial e médio de regeneração natural, onde há mais de quinze anos foi implantada uma coleção viva de inúmeros 

indivíduos de espécies arbóreas de todos os biomas, predominantemente da mata atlântica. Para coleta de dados, foram 

instaladas cinco parcelas de 20 x 20 m cada, que totalizaram uma área amostral de 0,2 ha, nas quais foram incluídos os 

indivíduos lenhosos, com o CAP ≥ 15 cm. Foram registrados 143 indivíduos, distribuídos em 45 espécies pertencentes a 

18 famílias botânicas. O índice de diversidade de Shannon foi de 3,60 nats/ind. A distribuição dos indivíduos por classes 

de diâmetro está tendendo ao modelo de “J” invertido; por classe de altura, a maior parte dos indivíduos se concentrou 

nas classes intermediárias. As síndromes de dispersão mais presentes foram anemocórica e zoocórica. A maior quantidade 

dos indivíduos representados nas menores classes de diâmetro foi de espécies pioneiras ou secundárias iniciais, o que 

sugere que o fragmento se apresenta em regeneração, com áreas em estágio inicial de sucessão ecológica. 

Palavras-chave: fitossociologia, sucessão ecológica, mata atlântica 

 

Phytosociological Structure and Dispersion Syndrome of the Alagoas Arboreal Arboreal Community, 

Maceió, AL 

 
ABSTRACT: This work's objective was to carry out a phytosociological survey of the arboreal Arboretum of the Federal 

University of Alagoas, which consists of a set of tree species from all biomes, predominantly from the Atlantic forest. Five 

plots of 20 x 20m were installed, which totaled 0.2 ha, in which were included the woody individuals, with CAP &gt; 15 

cm. 143 individuals were record, distributed in 45 species belonging to 18 botanical families. The diversity index of 

Shannon was (3,599). By the number of individuals, the families that stood out were: Fabaceae (40, species), 

Bignoneaceae (34), Meliaceae (12) and Malvaceae (10). The distribution of individuals by diameter classes is tending to 

the inverted "J" model; by height class, most individuals were concentrated in the intermediate classes. The most present 

dispersion types were anemocoric and zoocoric. The largest number of individuals represented in the smallest diameter 

classes are of initial or secondary species, which may suggest that the fragment presents itself in regeneration, with areas 

in the initial stage of ecological succession 

Keywords: phytosociology, ecological succession, Atlantic forest 

 

 
INTRODUÇÃO 

A mata atlântica é uma significativa área de 

endemismo da América do Sul. No nordeste 

brasileiro esse bioma apresenta um grau de 

degradação maior do que o observado em outras 

regiões do país (Silva &Tabarelli, 2000). A região 

denominada “Área do Subcentro de Pernambuco” 

(que abrange os estados do RN, PB, PE e AL) é a 

mais afetada quando se trata da devastação de mata 

atlântica. Estima-se que cerca de 3% dessa área do 

Nordeste ainda é de floresta original, que se 

encontra preservada. Essa pequena porcentagem 

está ameaçada pelo processo de fragmentação, 

restando apenas pequenas ilhas de vegetação, 

geralmente separadas por áreas de cultivo de cana 

de açúcar. Desse modo, esse contexto de pequenas 

áreas de mata isoladas, isto é, sem conexão entre si, 

leva a gradativa diminuição dos recursos naturais 

necessários para preservar as espécies em seu 

interior (CEPAN, 2004). 

O Estado de Alagoas possui uma extensão 

territorial de 27.933,1 km2, 14,695km² dos quais 

eram cobertos originalmente pela mata atlântica 

(ALAGOAS, 2002). A mata atlântica no estado de 

Alagoas é composta predominantemente por 

floresta 

ombrófila aberta (ASSIS, 2000). Atualmente, a 

cobertura florestal está distribuída em 4.429 

fragmentos que totalizam uma área de 1.926 km², 
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correspondendo a 13% da cobertura original 

(MENEZES, 2010). 

Um Arboretum pode ser um espaço destinado 

para o cultivo, coleção e preservação de árvores, 

arbustos, plantas herbáceas e outras. O Arboretum 

que se encontra na Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) em Maceió, AL, em uma antiga 

área com histórico agrícola e constante descarte de 

lixo, deu origem a uma região de aproximadamente 

4 hectares (40.000 metros quadrados) de mata. O 

Arboretum da UFAL foi criado há mais de 15 anos, 

por meio do plantio de mudas de diversas espécies. 

Atualmente a área pode ser considera um modelo 

de sucesso de recuperação florestal (DOS 

SANTOS et al. 2018).  A avaliação e o 

monitoramento de áreas em processo de sucessão 

são importantes para verificar o seu 

desenvolvimento, a identificação de perturbações e 

a consequente necessidade de interferência por 

meio de manejo ou replantios.  

Monitoramento e avaliação são também 

necessários para a avaliação da eficiência dos 

modelos e espécies empregadas e para subsidiar 

futuros estudos de restauração ecológica 

(IGNÁCIO et al., 2007; RODRIGUES et al., 

2009).  

Diante disso, é necessário conhecer a dinâmica 

e a estrutura do componente arbóreo para 

entendimento e elaboração de métodos que tem o 

objetivo de promover ações conservacionistas e de 

reconstituição de fragmentos florestais (Souza, 

2017). 

Segundo Rodrigues & Gandolfi (1996), estudos 

florísticos e fitossociológicos procuram descrever 

e compreender as relações quantitativas entre as 

espécies em uma comunidade, onde fornecem 

informações básicas sobre a composição e estrutura 

das florestas, o nível de interferência antrópica e o 

estágio sucessional em que se encontram. O 

conhecimento da composição florística e da 

estrutura fitossociológica das espécies têm muito a 

contribuir para a conservação, recuperação e o 

manejo desses ecossistemas (BORÉM & RAMOS, 

2001). 

Para o monitoramento da sucessão natural os 

levantamentos florísticos e fitossociológicos são 

muito utilizados, desta forma, podem-se 

quantificar as espécies que melhor se adaptam a 

determinada área ou as espécies que constituirão o 

estrato arbóreo no futuro (DOS SANTOS et al. 

2018). 

Assim sendo, este trabalho teve por objetivo 

desenvolver um estudo fitossociológico para 

compreender a interação existente entre os 

indivíduos arbóreos existentes no Arboretum da 

UFAL, a fim de obter informações sobre o 

comportamento das espécies e o processo de 

sucessão na área. 

 

MÉTODOLOGIA 

Área de estudo 
O estudo foi desenvolvido no Arboretum de 

Alagoas, situado no interior do Campus Aristóteles 

Calazans Simões da UFAL (A.C. Simões), sob a 

coordenada central 09º33’13,80” S e 35º46’07,80”, 

estando inserida na região Metropolitana de 

Maceió – tabuleiros costeiros de Alagoas (Figura 

1). 
 

 
 

Figura 1 – Localização do Arboretum na Universidade Federal 

de Alagoas, Campus A.C. Simões. 

 

O Arboretum abrange uma área de 

aproximadamente 4,2 hectares. A área está inserida 

no domínio da Mata Atlântica, numa região onde 

predomina a formação do tipo Floresta Ombrófila 

Aberta segundo delimitações estabelecidas pelo 

Mapa de Vegetação do Brasil do IBGE (2004). O 

Decreto Federal 750/93 considera Floresta 

Atlântica “as formações florestais e ecossistemas 

associados inseridos no domínio Mata Atlântica 

como:  Floresta Ombrófila Densa Atlântica, 

Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila 

Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 

Estacional Decidual, manguezais, restingas, 

campos de altitude, brejos interioranos e encraves 

florestais do Nordeste”. 
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Figura 2 – Medição da circunferência de indivíduos  
 

Coleta de dados 
Foram alocadas 5 parcelas de 20 x 20 m, 

perfazendo um total de 0,2 ha, ou seja, 2.000 m² de 

área amostral. O critério de inclusão para 

amostragem dos indivíduos foi a Circunferência à 

Altura do Peito (CAP) maior ou igual a 15 cm  

(Figura 2). A coleta dos dados se deu com a ajuda 

do engenheiro florestal responsável pelo 

Arboretum da UFAL, que contribuiu com o 

desenho amostral e identificação das espécies. Os 

indivíduos arbóreos amostrados foram etiquetados 

com placas de alumínio numeradas em ordem 

crescente, bem como tiveram suas alturas e CAP 

mensurados e registrados em planilha. 

Para coletar os dados de síndrome de dispersão 

e classe sucessional das espécies amostradas foi 

realizada pesquisa bibliográfica e observações em 

campo. 

 

Análise de dados 
A estrutura horizontal da comunidade arbórea 

foi avaliada considerando-se os seguintes 

parâmetros fitossociológicos (em termos absolutos 

e relativos) densidade, dominância, frequência e 

valor de importância.  

A densidade absoluta identifica o número de 

indivíduos de cada espécie que compõem uma 

comunidade vegetal em uma determinada área, 

enquanto a densidade relativa revela a participação 

do número de indivíduos de cada espécie em 

relação ao número total de indivíduos de todas as 

espécies. A dominância absoluta expressa a taxa de 

ocupação da área por cada espécie, através da soma 

das áreas basais dos indivíduos da mesma espécie. 

A dominância relativa vai corresponder à 

participação de uma espécie em relação ao 

somatório da área basal de todas as espécies na 

área, sendo expresso em porcentagem. A 

frequência absoluta (FA) expressa o percentual de 

unidades amostrais em que ocorre uma espécie em 

relação ao número total de unidades amostrais; a 

frequência relativa (FR) expressa a razão da FA de 

um táxon em relação a frequência total (somatório 

de todos as frequências absolutas). O valor de 

importância (VI) será expresso através da soma dos 

valores de DR, FR e DoR alcançados por cada 

espécie. As análises dos parâmetros 

fitossociológicos foram executadas pelo programa 

EXCEL.  

Para análise da estrutura diamétrica os 

indivíduos foram alocados em classes com 

intervalos de 5cm, de modo a verificar aquelas com 

maior perda proporcional de indivíduos e observar 

a adequação ao modelo do “J” invertido.  

A diversidade florística foi estimada pelo Índice 

de diversidade de Shannon, que é calculado para 

expressar riqueza e uniformidade de uma 

comunidade. Quanto maior o resultado do índice 

maior será a diversidade daquela área  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No levantamento fitossociológico foram 

amostrados 143 indivíduos, distribuídos em uma 

área de 2.000 m², perfazendo um total de 45 

espécies pertencentes a 18 famílias botânicas.  O 

maior DAP encontrado nas mensurações foi o de 

um exemplar de Anadenanthera macrocarpa 

(150,00 cm). As 4 principais famílias, em relação 

ao número de indivíduos, foram: Fabaceae, com 40 

indivíduos; Bignoniaceae, com 34 indivíduos; 

Meliaceae, com 12 indivíduos; Malvaceae, com 10 

indivíduos. A família Fabaceae destacou-se como 

a família de maior riqueza de espécies (12) 

encontrada na área amostrada (Figura 3). 
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Figura 3–  Gráfico com as espécies da  família Fabaceae que 

teve  maior riqueza 
 

As espécies registradas foram ordenadas 

segundo seus Valores de Importância (VI) e 
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listadas na Tabela 1. E As dez espécies com maior 

Valor de Importância foram: Swietenia 

macrophylla, Bowdichia virgiliodes, Apeiba 

tiborbou Tabebuia cassinoides, Handroanthus 

heptaphyllus, Hymenaea courbaril, Abarema 

cochliacarpos, Handroanthus impetiginosus, 

Pseudobombax sp., Cecropia 

pachystachya.(Figura 4). 
 

 
 

Figura 4 – As dez espécies com maior valor de importância do 

Arboretum UFAL. 

 

A distribuição dos indivíduos por classes de 

diâmetro está tendendo ao modelo de “J” invertido 

(Figura 5); por classe de altura, a maior parte dos 

indivíduos se concentrou nas classes 

intermediárias. Na medida em que aumenta o 

tamanho daclasse de diâmetro, o número de 

indivíduos diminuiu. Isso sugere que a população 

que compõe a área pode ser considerada uma 

comunidade estável e autoregenerativa, e que está 

em balanço entre mortalidade e recrutamento de 

novos indivíduos. 
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Figura 5 - Distribuição dos indivíduos por classe de diâmetro 

Faz-se necessário, contudo, avaliar o 

comportamento da distribuição diamétrica de cada 

espécie, para que desse modo seja possível inferir 

em relação ao estado de conservação de cada 

população.   

As síndromes de dispersão das espécies 

levantadas foram (Figura 6): Anemocoria, 

Barocoria, Zoocoria, Hidrocoria, Autocoria e 

Quiropterocoria sendo as mais presentes 

anemocórica (46,15%) e zoocórica (28,67).  

 

 
 

Figura 6- Sindromes de dispersão encontrados no 

arboretum 

 

A maior quantidade de indivíduos foi de 

espécies pioneiras ou secundárias iniciais, estando 

concentrados nas menores classes de diâmetro. Isso 

sugere que o fragmento se apresenta em 

regeneração, com áreas em estágio inicial e médio 

de sucessão ecológica.  distribuição de espécies por 

estágio sucessional (figura 6) também destaca que 

grande parte dos indivíduos se encontram nas 

classes Secundarias Primárias e Pioneiras. 
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Tabela 1 Espécies amostradas no fragmento Arboretum, UFAL, Maceió, AL, e seus parâmetros fitossociológicos, em ordem 

decrescente pelo índice do valor de importância por espécie (VI). 

Espécies Dispersão FA FR DA DR DoA DoR VI VC 

Swietenia macrophylla  King Anemo 80 4,12 55 7,69 2,15 11,91 7,91 9,8 

Bowdichia virgiliodes  Kunth Zoo 100 5,15 60 8,39 1,81 10 7,85 9,2 

Apeiba tibourbou var. krukoffii Uittien Anemo 60 3,09 20 2,8 1,48 8,19 4,69 5,5 

Tabebuia cassinoides (Lam.)A. P. de Condolle. Anemo 80 4,12 50 6,99 0,27 1,5 4,21 4,25 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Anemo 40 2,06 30 4,2 1,06 5,86 4,04 5,03 

Hymenaea courbaril var. stilbocarpa (Hayne) Lee & 

Langerh. D 
Zoo 60 3,09 15 2,1 1,2 6,63 3,94 4,36 

Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & 

J.W.Grimes 
Auto 60 3,09 15 2,1 1,06 5,86 3,68 3,98 

Handroanthus cf. impetiginosus (Mart ex DC.) Mattos Anemo 60 3,09 30 4,2 0,65 3,62 3,64 3,91 

Pseudobombax sp. Anemo 40 2,06 25 3,5 0,9 5 3,52 4,25 

Cecropia pachystachya Trécul Zoo 60 3,09 20 2,8 0,83 4,59 3,49 3,69 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn Anemo 80 4,12 20 2,8 0,55 3,03 3,32 2,91 

Genipa americana var. americana L. Auto 60 3,09 25 3,5 0,48 2,64 3,08 3,07 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan Baro 40 2,06 10 1,4 0,92 5,08 2,85 3,24 

Cassia grandis L.  Baro 60 3,09 20 2,8 0,38 2,13 2,67 2,46 

 Poincianella pluviosa var. peltophoroides |(Benth.) 

L.P.Queiroz 
Baro 60 3,09 15 2,1 0,32 1,78 2,32 1,94 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex 

S.Moore 
Anemo 60 3,09 20 2,8 0,15 0,83 2,24 1,82 

Spondias monbin L. Anemo 60 3,09 20 2,8 0,11 0,59 2,16 1,69 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos Anemo 60 3,09 20 2,8 0,09 0,52 2,14 1,66 

Jacaranda mimosifolia Don, D. Anemo 60 3,09 15 2,1 0,08 0,42 1,87 1,26 

Chrysophyllum cainito L. Zoo 40 2,06 15 2,1 0,22 1,24 1,8 1,67 

Byrsonima sericea DC. Zoo 40 2,06 15 2,1 0,22 1,22 1,79 1,66 

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp Baro 40 2,06 15 2,1 0,22 1,21 1,79 1,65 

Inga cf. marginata Willd. Zoo 20 1,03 5 0,7 0,58 3,23 1,65 1,96 

Libidibia ferrea var. parvifolia (Benth.) L.P. de Queiróz Auto 40 2,06 15 2,1 0,14 0,8 1,65 1,45 

Pachira aquatica var. manausensis Robyns Auto 40 2,06 10 1,4 0,26 1,41 1,62 1,4 

Couroupita guianensis var. surinamensis  Zoo 40 2,06 10 1,4 0,22 1,23 1,56 1,31 

Abarema filamentosa (Benth.) Pittier Auto 40 2,06 10 1,4 0,1 0,58 1,35 0,99 

Paubrasilia echinata (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima & 

G.P.Lewis 
Baro 40 2,06 10 1,4 0,09 0,49 1,32 0,95 

Dalbergia nigra (Vell.) Allem o ex Benth. Anem 20 1,03 5 0,7 0,39 2,13 1,29 1,41 

Eugenia luschnathiana (O. Berg) Klotzsch ex B.D. 

Jacks. 
Zoo 20 1,03 15 2,1 0,12 0,64 1,26 1,37 

 Cocos nucifera Schultz Sch. Hidro 20 1,03 5 0,7 0,17 0,93 0,89 0,81 

Lonchocarpus aff. sericeus H.B.K. Auto 20 1,03 5 0,7 0,17 0,92 0,88 0,81 

Annona cf. squamosa L. Zoo 20 1,03 10 1,4 0,03 0,16 0,86 0,78 

Protium heptaphyllum var. angustifolium Engler Zoo 20 1,03 10 1,4 0,02 0,13 0,85 0,76 

Simarouba amara var. amara Aubl. Zoo 20 1,03 5 0,7 0,09 0,5 0,74 0,6 

Mangifera indica var. borbonica L. Zoo 20 1,03 5 0,7 0,07 0,41 0,71 0,55 

Pterogyne nitens Tul. Anemo 20 1,03 5 0,7 0,07 0,41 0,71 0,55 

Schefflera morototoni var. angustipetala (Aubl.) 

Maguire, Steyerm. & Frodin 
Zoo 20 1,03 5 0,7 0,07 0,4 0,71 0,55 

Paubrasilia echinata (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima & 

G.P.Lewis 
Baro 20 1,03 5 0,7 0,06 0,33 0,69 0,52 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Anemo 20 1,03 5 0,7 0,05 0,29 0,67 0,5 

Triplaris americana L. Anemo 20 1,03 5 0,7 0,04 0,22 0,65 0,46 

Não identificado 2 X 20 1,03 5 0,7 0,04 0,21 0,65 0,46 

Não identificado 3 X 20 1,03 5 0,7 0,03 0,18 0,64 0,44 

Não identificado 1 X 20 1,03 5 0,7 0,03 0,15 0,63 0,42 
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CONCLUSÕES  

Por meio dos dados obtidos encontrou-se 143 

indivíduos, distribuídos em uma área de 2.000 m², 

um total de 45 espécies pertencentes a 18 famílias 

botânicas. Das espécies que foram mais 

representativas e que se destacaram na área podem 

demonstrar um indicativo de que há uma alta 

predominância de espécies que foram introduzidas 

na implantação do Arboretum da UFAL, dentre 

elas algumas ameaçadas de extinção, que 

encontrou ali um ambiente favorável para o seu 

desenvolvimento. A distribuição dos indivíduos 

por classes de diâmetro se aproxima do modelo de 

“J” invertido, o que pode sugerir que se trata de 

comunidade estável e com boa capacidade de 

autoregeneração. As maiores quantidades de 

indivíduos representados nas menores classes de 

diâmetro são de espécies pioneiras ou secundárias 

iniciais, o que pode sugerir que o fragmento se 

apresenta em regeneração, com áreas em estágio 

inicial de sucessão ecológica. 

Diante disso, as informações obtidas 

contribuem para entender como está o estado de 

regeneração do Arboretum, que há 15 anos era uma 

área abandonada, com descarte de lixo e 

pedregulhos. 
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Xylopia frutescens var. ferruginea R.E.Fr. Zoo 20 1,03 5 0,7 0,02 0,1 0,61 0,4 

Cedrela fissilis var. glabrior C.DC. Anemo 20 1,03 5 0,7 0,02 0,09 0,61 0,4 

Schinus terebinthifolius var. acutifolius Engler Zoo 20 1,03 5 0,7 0,02 0,09 0,61 0,39 

Annona mucosa Jacq. Zoo 20 1,03 5 0,7 0,01 0,08 0,6 0,39 

Vismia guianensis (Aubl.)Choisy Quiropte 20 1,03 5 0,7 0,01 0,05 0,59 0,38 

TOTAL   960 100 715 100 18,09 100 100 100 
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RESUMO: Os sistemas agroflorestais surgem como alternativa à degradação dos recursos naturais, pois possibilitam a 

harmonia entre agricultura, espécies florestais e animais, garantindo a sustentabilidade ambiental. Realizou-se neste 

trabalho um levantamento fitossociológico de um Sistema Agroflorestal Sucessional localizado no Assentamento Moacir 

Lucena, Apodi com 20 anos de existência e 10 hectares de área total. Foram instaladas 10 parcelas de 20x20m mensurando 

os indivíduos adultos arbóreos com CAP≥ 6 cm e avaliados alguns parâmetros usuais da fitossociologia: densidade, 

dominância, frequência, índice de valor de importância e índice de diversidade através do software Mata Nativa. Foram 

amostrados 427 indivíduos sendo 18 espécies e 9 famílias botânicas consolidando-se como uma área rica e biodiversa 

quando comparado a outras áreas de manejo através de SAF na caatinga e dados semelhantes a áreas conservadas no 

bioma. 

Palavras-chave: Agrofloresta, agricultura familiar, semiárido, biodiversidade, conservação. 

 

Horizontal structure and ecology in a Successional Agroforestry System in Apodi-RN 

 
ABSTRACT: Agroforestry systems emerge as an alternative to the degradation of natural resources, the systems are 

enable harmony between agriculture, forest species and animals, guaranteeing environmental sustainability. In this study 

a phytosociological survey of a Successional Agroforestry System located in Moacir Lucena, Apodi- Brazil with 20 years 

of existence and 10 hectares of total area was carried out. Ten plots with 20x20m were measured by measuring adult 

trees with CAP ≥ 6 cm and evaluated the usual parameters of phytosociology: density, dominance, frequency, importance 

value index and diversity index through Mata Nativa software. 427 individuals were sampled, 18 species and 9 botanical 

families being consolidated as a rich and biodiversity area when compared to native areas. 

Keywords: Agroforestry, family agriculture, semiarid, biodiversity, conservation 

 

 
INTRODUÇÃO 

O bioma Caatinga ocupa em torno de 11% do 

território nacional, cerca de 844.453 quilômetros 

quadrados englobando os estados de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de 

Minas Gerais (MMA, 2015). No Estado do Rio 

Grande do Norte, historicamente, o bioma sofre 

com desmatamento de forma acelerada, 

principalmente nos últimos anos, devido ao 

consumo desenfreado de lenha nativa explorada de 

forma ilegal para fins domésticos e industriais, ao 

sobrepastoreio e a conversão de pastagens e 

agricultura. 

Essa região biogeográfica é caracterizada por 

um período anual de estiagem e alguns meses de 

chuva. A dificuldade climática dos períodos mais 

prolongados de seca, chuva mal distribuída e 

utilização não planejada dos recursos naturais do 

bioma potencializam a destruição da Caatinga o 

que resulta em prejuízo para a agricultura familiar 

que tira seu sustento através dos recursos naturais 

do bioma (HOMMA, 2006).  

Para garantir a permanência em seus territórios 

a agricultura familiar, historicamente, adota 

tecnologias de produção aliada à conservação 

como exemplo dos Sistemas Agroflorestais 

Sucessionais que seguem os princípios da sucessão 

vegetal, da não utilização de adubos químicos, da 

manutenção da cobertura do solo, do consórcio 

diversificado de espécies com diferentes usos, da 

não utilização de defensivos agrícolas e da 

multiestratificação aliados às técnicas de manejo. 

Estudos que descrevem e avaliam o potencial de 

uso ambiental sustentável dos SAF’s na Caatinga, 

detalhando a composição florística e categorizando 

o uso florestal são incipientes e, portanto, o 

objetivo deste trabalho foi a análise de alguns 

parâmetros fitossociológicos em um Sistema 

Agroflorestal localizado no Assentamento Moacir 

Lucena, Apodi, RN, com 20 anos de instalação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi realizado no assentamento Moacir 

Lucena que está localizado na zona rural do 
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município de Apodi pertencente a mesorregião 

Oeste e está inserido na microrregião da Chapada 

do Apodi, no estado do Rio Grande do Norte entre 

as coordenadas geográficas 05° 32”S e 37º 52”O. 

Possui classificação climática, segundo Wilhelm 

Köeppen do tipo BSWh´, o relevo tem 

predominância de terras planas ligeiramente 

elevadas, formadas por terrenos sedimentares 

(IDEMA, 2007). Os solos predominantes são 

Argissolo Vermelho-Amarelo, Cambissolo e 

Chernossolo (ZIMBACK, 2003; EMBRAPA, 

1999). O Sistema Agroflorestal no qual foi 

realizado o estudo possui 10 hectares de área no 

total, instalado desde 1998 pela família agricultora 

que realiza algumas técnicas de manejo como 

raleamento, enriquecimento e rebaixamento.  

A forma de introdução das espécies foi em 

função da ecologia (grupos sucessionais) e 

disponibilidade de mudas. Inicialmente foi 

introduzida, em linhas com espaçamento de 

4mx4m, espécies de rápido crescimento e 

exigentes de luz para seu bom estabelecimento e 

pouco exigentes quanto a solos férteis para seu 

desenvolvimento (ex.: Mimosa caesalpiniifolia e 

Mimosa tenuiflora) ao longo do estabelecimento 

desses indivíduos foram introduzidas entre as 

espécies de preenchimento (recobrimento) outros 

indivíduos que são fundamentais para garantir a 

recomposição da área (grupo de diversidade) como 

Myracrodruon urundeuva, Anadenanthera 

colubrina e Bauhunia cheilantha . A área 

anteriormente foi utilizada como monocultivo de 

algodão e melancia durante mais de 20 anos com 

utilização de maquinários agrícolas, insumos e 

defensivos durante muitos anos.  
 

Amostragem e coleta de dados 

As dez parcelas de 20,0 m x 20,0 m foram 

lançadas sistematicamente na área do SAF com 80 

metros de distância entre si e 40 metros de distância 

de borda. O nível de inclusão dos indivíduos 

arbóreos mensurados foi com CAP > 6,0 cm. Nas 

parcelas foram medidas altura e CAP dos 

indivíduos arbóreos, obedecendo ao padrão de 

inclusão das espécies utilizado pela Rede de 

Manejo Florestal da Caatinga (RMFC, 2005).  

Foram coletadas amostras das espécies 

inventariadas para montagem de exsicatas e 

posterior identificação. Estas foram depositadas no 

Herbário UFRN, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Para os táxons identificados 

(espécies e famílias) calcularam-se os seguintes 

parâmetros fitossociológicos: densidade relativa, 

frequência relativa, dominância relativa, índice de 

valor de importância, índice de valor de cobertura. 

Foram calculados também os índices de Shannon-

Weaver e Pielou (KENT e COKER 1992). Os 

cálculos foram efetuados com o auxílio do software 

Mata Nativa 4. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Composição florística 

No levantamento foram encontrados 427 

indivíduos pertencentes a 18 espécies, 16 gêneros e 

9 famílias botânicas. Resultados semelhantes aos 

encontrados por Campanha (et al. 2011) em um 

sistema agrossilvipastoril de 20 anos de instalação 

no semiárido de Sobral- Ceará, onde foram  

amostrados 393 indivíduos, de 16 espécies 

distribuídas em 8 famílias. 

As famílias com maior riqueza de espécies 

foram: Fabaceae com 9 espécies e Euphorbiaceae 

com 2 espécies, sendo essas duas famílias 

responsáveis por 41,07% do total levantado. Em 

levantamentos de fitossociologia na Caatinga do 

Rio Grande do Norte, em ambientes preservados e 

antropizados, essas famílias foram as mais citadas 

(SILVA et al., 2008; FREITAS et al., 2007; 

MOREIRA et al. 2007; LIRA, 2003). 

 

Estrutura horizontal 

A densidade absoluta calculada para a área foi 

de 1067,0 indivíduos.ha-1. Cordia oncocalyx (pau-

branco) teve a maior Densidade Relativa com 

44,5% dos indivíduos no ambiente seguido por 

Poincianella bracteosa (caatingueira) contribuindo 

com 12,41% dos indivíduos no ambiente 

Esses valores elevados de densidade (tabela 1) 

podem indicar que tais espécies estão bem 

estabelecidas ou mesmo bem adaptadas à atual 

série sucessional, ou seja, bem competitivas nas 

condições ambientais da área (LOPES et al. 2002). 

Também podem ser resultado da forma de manejo 

utilizada pelo agricultor que prioriza tais espécies. 

 
Tabela 1. Parâmetros estruturais da vegetação.  

Nome científico Nome Popular N AB DA DR FA FR DoA DoR VC% IVI% 
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Poincianella bracteosa 

(Tul.)L.P. Queiroz 
Caatingueira 54 0,305 132,5 12,41 100 12,99 0,761 14,66 13,53 13,35 

Croton sonderianus 

Müll.Arg. 
Marmeleiro 38 0,078 95 8,9 70 9,09 0,195 3,75 6,32 7,25 

Cordia oncocalyx Allemão Pau branco 190 0,652 475 44,5 100 12,99 1,629 31,36 37,93 29,61 

Myracrodruon orundeuva 

Allemão 
Aroreira 14 0,297 35 3,28 70 9,09 0,743 14,31 8,79 8,89 

Combretum leprosum Mart. Mofumbo 20 0,053 50 4,68 60 7,79 0,133 2,56 3,62 5,01 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Jurema Preta 17 0,099 42,5 3,98 30 3,9 0,247 4,76 4,37 4,21 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Mororó 19 0,039 47,5 4,45 40 5,19 0,098 1,89 3,17 3,85 

Anadenanthera colubrine 

(Vell.) 
Angico 8 0,079 20 1,87 30 3,9 0,197 3,8 2,84 3,19 

Jatropha molíssima (Pohl) 

Baill. 
Pinhão bravo 5 0,007 12,5 1,17 20 2,6 0,016 0,32 0,74 1,36 

Amburana cearenses 

(Allemão) 

Amburana de 

cheiro 
4 0,101 10 0,94 20 2,6 0,253 4,87 2,9 2,8 

Mimosa caesalpiniifolia 

Benth. 
Sabiá 19 0,217 47,5 4,45 80 10,39 0,543 10,44 7,45 8,43 

Mimosa ophthalmocentra 

Mart.  

Jurema de 

Embira 
2 0,014 5 0,47 20 2,6 0,035 0,67 0,57 1,24 

Aspidosperma pyrifolium 

Mart. 
Pereiro 5 0,01 12,5 1,17 30 3,9 0,024 0,46 0,82 1,84 

Pseudobombax marginatum 

(A.St.-Hil.)  
Imbiratanha 8 0,028 20 1,87 20 2,6 0,07 1,36 1,61 1,94 

Cochlospermum vitifolium 

(Willd.) Spreng 
Pacotê 7 0,03 17,5 1,64 20 2,6 0,075 1,45 1,55 1,9 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro 7 0,03 17,5 1,64 20 2,6 0,08 1,54 1,59 1,92 

Libidibia ferrea (Mart. ex 

Tul.)  
Jucá 6 0,021 15 1,41 20 2,6 0,053 1,03 1,22 1,68 

Piptadenia stipulaceae 

(Benth.) 
Jurema-branca 5 0,016 12,5 1,17 20 2,6 0,041 0,78 0,98 1,52 

TOTAL  428 2,078 106 100 770 100 5.196 100 100 100 

Fonte: Autor. 

 
CONCLUSÕES 

A diversidade de espécies encontrada no 

Sistema Agroflorestal em Apodi foi superior 

quando comparada a outros sistemas manejados de 

forma semelhante na Caatinga. As famílias e 

espécies mais abundantes na área foram aquelas 

que possuem maior aproveitamento por parte da 

família agricultora seja para produção de energia, 

atrativo animal ou medicina caseira e todas as 

espécies manejadas no sistema trazem retorno 

econômico de alguma forma para os agricultores. 

O sistema agroflorestal desenvolvido no semiárido 

colabora para a conservação das espécies nativas 

do bioma por meio da utilização de forma 

sustentável das mesmas. 
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Estrutura sucessional do Arboretum de Alagoas, área com 16 anos de implantação florestal 
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RESUMO: O presente estudo objetivou caracterizar a estrutura sucessional dos indivíduos arbóreos presentes 

no Arboretum de Alagoas, área com 16 anos de implantação florestal. Foram instaladas de forma sistemática 

44 parcelas fixas de 400 m² cada. Todos os indivíduos com DAP ≥ 5 cm foram mensurados e identificados 

botanicamente. As espécies foram classificadas nos seguintes grupos ecológicos: Pioneiras, Secundárias 

Iniciais, Secundárias Tardias, Clímax e Sem Classificação. No levantamento, foram contabilizados 1272 

indivíduos pertencentes a 112 espécies. Referente à classificação sucessional, observou-se maior número de 

espécies em estágios iniciais, sendo 22% Pioneiras e 36% Secundárias Iniciais. A estrutura diamétrica da 

comunidade vegetal apresentou distribuição semelhante a um “J-invertido”, típica de florestas inequianêas, 

apesar da área de estudo ser proveniente de implantação florestal há 16 anos. Essa constatação infere que está 

ocorrendo uma intensa dinâmica na área, pois a hegemonia de espécies pioneiras/secundárias iniciais, somada 

a elevada quantidade de indivíduos ingressando no estrato arbóreo, garante a sucessão e regeneração natural 

da área em estudo. 
Palavras-chave: Mata Atlântica, Área degradada, Reflorestamento. 

 

Succession structure of the Arboretum of Alagoas, area with 16 years of forest implantation 

 
ABSTRACT: The present study aimed to characterize the successional structure of the arboreal individuals present in 

the Arboretum of Alagoas, an area with 16 years of forest implantation. 44 fixed parcels of 400 m² each were 

systematically installed. All individuals with DBH ≥ 5 cm were measured and identified botanically. The species were 

classified in the following ecological groups: Pioneers, Initial Secondary, Late Secondary, Climax and Unclassified. In 

the survey, 1272 individuals belonging to 112 species were counted. Regarding successional classification, we observed 

a greater number of species in the initial stages, being 22% Pioneers and 36% Initial Secondary. The diametric structure 

of the plant community showed a distribution similar to a "J-inverted", typical of inland forests, although the study area 

came from forest implantation 16 years ago. This finding infers that intense dynamics is occurring in the area, since the 

hegemony of early pioneer / secondary species, coupled with the high number of individuals entering the tree stratum, 

guarantees the succession and natural regeneration of the area under study. 

Keywords: Atlantic Forest, Degraded area, Reforestation. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Os processos de industrialização e urbanização 

difundidos pela humanidade nos últimos séculos, 

em paralelo com os avanços tecnológicos, 

principalmente voltados para a agricultura 

convencional e monocultural, produziram um 

desenvolvimento não sustentável, fazendo com que 

os ecossistemas naturais sofressem o mais extenso 

e profundo impacto em um curto espaço de tempo 

(VACCARO et al., 1999). 

Mais vulneráveis a esses processos, as florestas 

nativas representadas por diversos biomas que 

abrigam elevada biodiversidade, são exploradas de 

forma predatória, de tal forma, que a eliminação 

total e parcial de áreas florestadas resultou num 

complexo de problemas ambientais, fazendo com 

que várias espécies da fauna e flora fossem 

extintas, acarretando em mudanças climáticas, 

erosão de solos e consequentemente causando 

desequilíbrio ambiental (FERREIRA, DIAS 2004). 

Em Alagoas, um dos biomas que mais sofre 

com as pressões antrópicas é a Mata Atlântica. O 

histórico dessa exploração está associado à 

expansão da cultura de cana-de-açúcar. Segundo 

Assis (1998), para as classes de vegetação 

existentes nas áreas onde se deu a ocupação 

canavieira Alagoana, o percentual de 

desmatamento é superior a 92%. Porém, 
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considerada apenas a floresta estacional, principal 

formação florestal que recobria os tabuleiros 

alagoanos, calcula-se que pouco mais de 4% desta 

classe de vegetação tenha sido conservado. 

Atualmente, a proteção desse recurso natural 

tem sido garantida no Brasil pelo Código Florestal 

Brasileiro (Lei Federal nº 12.651/12), o qual define 

duas principais áreas de conservação: as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), que protegem, 

entre outros, as florestas em topos de morro, 

encostas íngremes e ao longo de cursos d'água; e as 

Reservas Legais (RL), que são áreas, excetuadas as 

de preservação permanente, necessárias ao uso 

sustentável dos recursos naturais, à conservação e 

reabilitação dos processos ecológicos, à 

conservação da biodiversidade e da paisagem e ao 

abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 

Contudo, muitas dessas áreas encontram-se 

degradadas, em processo erosivo avançado devido, 

principalmente, ao intenso uso do solo pelo cultivo 

da cana-de-açúcar em áreas impróprias ou, até 

mesmo, pela pecuária acima da capacidade de 

suporte do solo. Logo, pela Lei Federal nº 

12.651/12 essas áreas devem ser recuperadas, 

visando promover os processos ecológicos, e 

consequentemente o equilíbrio ao meio ambiente. 

Porém, além de restaurar áreas em processo de 

degradação com vegetação predominantemente 

nativa, existe a necessidade de monitorar essas 

áreas para uma possível tomada de decisão 

eficiente por meio de manejo ou replantios para 

assegurar o sucesso da restauração (SILVA et al., 

2016). Para isso, estudos em florestas tropicais têm 

aumentado frequentemente, tanto em relação a 

descrição da composição florística e estrutura 

fitossociológica como na busca a entender a 

dinâmica destes ecossistemas. Um desses aspectos 

dinâmicos que se tem estudado é a sucessão natural 

de florestas (GANDOLFI, 1991).  

Segundo Horn (1974) a sucessão ecológica é 

um processo em que gradualmente ocorrem 

variações na estrutura da comunidade, iniciando-se 

em áreas que, mediante ações perturbatórias ou 

não, se apresentam disponíveis à colonização de 

plantas e animais, se desenvolvendo até 

determinado período, em que as mudanças se 

tornam bastante lentas, resultando em uma 

comunidade conhecida como clímax. 

A classificação das espécies em grupos 

ecológicos é uma ferramenta imprescindível para 

compreender a dinâmica da sucessão ecológica em 

um fragmento florestal (PAULA et al., 2004). Para 

Rodrigues (1995), as espécies pioneiras têm função 

regenerativa de ambientes perturbados, pelo fato 

do rápido crescimento quando expostas ao sol. 

Posteriormente, existem espécies com adaptações 

ecológicas intermediárias. Quando apresentam 

características mais parecidas com as pioneiras, 

estas espécies são chamadas de secundárias 

iniciais, quando se assemelham em espécies clímax 

são denominadas secundárias tardias. As espécies 

finais na substituição sequencial da sucessão 

natural são denominadas clímax. 

Assim, conhecendo a importância da 

conservação e recuperação de florestas tropicais 

para a manutenção e melhoria da qualidade de vida 

do homem e dos ecossistemas em que vive, e tendo 

em vista a carência de pesquisas realizadas em 

áreas em processo de restauração em Alagoas, o 

presente estudo teve como objetivo quantificar as 

categorias sucessionais de uma comunidade 

arbórea, bem como caracterizar sua estrutura 

diamétrica na área do Arboretum de Alagoas, 

região metropolitana de Maceió, afim de colher 

informações sobre a atual situação da sucessão 

ecológica e desenvolvimento da floresta formada 

após 16 anos do plantio das mudas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida no Arboretum de 

Alagoas, localizado no Campus A. C. Simões da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 

conforme a coordenada central 09º33’13,80” S e 

35º46’07,80” O, estando localizada na região 

Metropolitana de Maceió - tabuleiros costeiros de 

Alagoas. O clima dessa região, de acordo com a 

classificação climática de Köppen, é tropical 

litorâneo úmido (As), com temperatura média 

anual de 25,6 °C e precipitação anual de 1713 mm 

(ALVARES et al., 2013). 

O referido Arboretum abrange uma área que, no 

passado, era utilizada para uso agrícola e depósito 

constante de lixo, perfazendo um total de 4,2 

hectares. Porém, por iniciativa do departamento de 

Botânica da UFAL com apoio da Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX) e do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) houve a implantação de um 

bosque para produção e formação de mudas de 

espécies nativas da região. E no ano de 2002 teve 

inicialmente, segundo Santos (2011), o plantio de 

1450 mudas de 60 espécies de 26 famílias nativas. 

Atualmente, após 16 anos da implantação, a 

vegetação apresenta-se bem desenvolvida e em 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 158 

 
 

 

processo de regeneração natural, conforme pode 

ser observado pela Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Imagem aérea do Arboreum de Alagoas, região 

metropolitana de Maceió, com sinais de uso agrícola no ano do 

plantio em 2002 (A) e com a vegetação desenvolvida no ano 

de 2018 (B). Fonte: Google earth  

 

Obtenção dos dados  

Foram instaladas de forma sistemática na área 

do Arboretum, 4 faixas de 20 x 220 m, subdivididas 

em 11 parcelas de 20 x 20 m (400 m²) cada, 

totalizando assim 44 parcelas fixas e uma área 

amostral total de 1,76 ha (17.600 m²). Em cada 

unidade amostral, as árvores com diâmetro à altura 

do peito (DAP) ≥ 5 cm tiveram seu DAP medido e 

foram identificadas botanicamente com base nos 

levantamentos anteriores e bibliografia 

especializada. Cada indivíduo amostrado recebeu 

uma placa com número sequencial para futuro 

acompanhamento da dinâmica da vegetação do 

local. 

A nomenclatura dos indivíduos arbóreos seguiu 

o Sistema Angiosperm Phylogeny Group  (APG 

III, 2009) com a confirmação da grafia e da autoria 

obtidas a partir de consulta ao banco de dados do 

Missuori Botanical Garden’s VAST – MOBOT 

(http://www.tropicos.org/). 

As espécies foram classificadas por meio de 

pesquisas científicas de acordo com o grupo 

sucessional em: pioneiras (P), secundárias iniciais 

(SI), secundarias tardias (ST) e clímax (C) 

(BUDOWSKI, 1965). As espécies não 

identificadas ou apenas identificadas em nível de 

família não obtiveram classificação (SC). Além 

dessas, as espécies exóticas tiveram discussão a 

parte. 

Para a estrutura diamétrica, os indivíduos foram 

dispostos em classes de diâmetro com intervalo de 

10 cm. O ajuste da distribuição do número de 

indivíduos arbóreos por classe diamétrica foi 

testado e analisado pelo modelo matemático de 

distribuição exponencial negativa (MEYER, 

1952). 

 

Ni = k. 𝑒−𝑎 .  𝑐𝑐𝐷𝐴𝑃𝑖    (Equação 1) 

 
em que Ni: quantidade de indivíduos na classe (variável 

dependente); k e a: são coeficientes da equação; e ccDAPi: 

centro de classe do diâmetro (variável independente). 

 

Os dados foram processados com auxílio 

do software Mata Nativa 2 e planilha eletrônica do 

@Microsoft Excel 2010 ®. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na amostragem foram contabilizados 1272 

indivíduos arbóreos com DAP ≥ 5 cm, pertencentes 

a 112 espécies. Entre essas espécies, 88 são nativas, 

15 são exóticas e 9 não foram identificadas (Ni) 

quanto a origem (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Percentual de espécies nativas e exóticas ocorrentes 

no Arboretum de Alagoas. 

 

Referente aos grupos ecológicos das 97 

espécies amostradas, desconsiderando as exóticas, 

21 foram classificadas como pioneiras, 35 como 

secundárias iniciais, 20 como secundárias tardias, 

12 como clímax e 9 não obtiveram classificação 

(SC) (Figura 3). As espécies sem classificação 

foram aquelas identificadas como indeterminadas 

ou apenas em nível de família. Espécies 

identificadas somente em gênero foram 

caracterizadas através de espécies semelhantes e 

por observações em campo. Somando pioneiras e 

secundárias iniciais como uma única categoria, 

observa-se sua hegemonia (57,8%).  

A predominância de espécies pioneiras e 

secundárias iniciais também foi detectado em 

estudos de sucessão ecológica no nordeste 

brasileiro. Brandão et al. (2009), observou essa 

79%
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8%
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classificação em um fragmento de floresta atlântica 

em Igarassu, PE, corroborando com os dados de 

Silva et al. (2010), que constatou tal categorização 

sucessional em uma vegetação arbórea em área de 

nascente, PE.  

Por ser uma área implantada há apenas 16 anos, 

é notável, portanto, que o Arboretum de Alagoas 

apresenta aspectos de uma floresta em estágio 

inicial no desenvolvimento sucessional. 

 

 
Figura 3 – Classificação sucessional das espécies 

desconsiderando espécies exóticas ocorrentes no Arboretum 

de Alagoas, região metropolitana de Maceió, em que: P: 

pioneira; SI: secundária inicial; ST: secundária tardia; C: 

Clímax; e SC: sem caracterização. 

 

Quando classificamos a estrutura sucessional 

em relação ao número de indivíduos por grupo 

ecológico (Figura 4), verificamos um 

comportamento semelhante à classificação das 

espécies, porém, com um percentual elevado da 

densidade amostral quanto aos indivíduos de 

classificação secundária inicial (40% dos 1272 

indivíduos). Entretanto, é possível analisar a 

presença de 52 indivíduos exóticos (4%) 

pertencentes a 15 espécies botânicas. Dentre essas,  

Syzygium cumini (L.) Skeels (popularmente 

conhecida como brinco-de-viúva ou jambolão) se 

apresentou com maior frequência (12 indivíduos), 

seguido por Mangifera indica L. (8 exemplares),  

Acacia mangium Willd., Annona muricata L. e 

Pachira aquatica Aubl. (ambos com 5 indivíduos). 

Essas espécies merecem atenção especial, pois 

existe a possibilidade de tornarem-se ameaças 

potenciais, devido ao alto grau de adaptabilidade de 

algumas consideradas invasoras, fazendo com que 

ocorra uma competição de forma desleal pelos 

mesmos recursos e espaço com as espécies nativas, 

que poderá desencadear a extinção de algumas 

populações na comunidade arbórea do Arboretum. 

Quanto a Syzygium cumini, por exemplo, é possível 

que esta espécie futuramente necessite ser 

erradicada por meio de um manejo adequado, pois 

segundo Nóbrega et al. (2007), suas sementes são 

muito apreciadas pela fauna local, o que favorece a 

disseminação e a formação de povoamentos 

homogêneos da mesma. 

 
Figura 4 – Densidade amostral dos 1272 indivíduos arbóreos 

perante a classificação sucessional das espécies considerando 

nativas e exóticas ocorrentes no Arboretum de Alagoas, em 

que: P: pioneira; SI: secundária inicial; ST: secundária tardia; 

C: Clímax; SC: sem caracterização; e E: exóticas. 

 

Por outro lado, os poucos exemplares de 

algumas espécies exóticas que foram registrados no 

Arboretum de Alagoas, tais como Psidium guajava 

L., Sterculia foetida L., Roystonea regia (Kunth) 

O.F. Cook e Sapium glandulosum (L.) Morong 

(ambas com um indivíduo), oferecem indícios que 

essas não apresentam o comportamento de 

invasoras no local de estudo, pois conforme 

Richardson et al. (2000), algumas espécies 

alóctones se apresentam apenas como exóticas 

naturalizadas ou mesmo exóticas casuais, embora 

sejam mais abundantes em outras comunidades 

arbóreas.  

Pode-se observar que o Arboretum da UFAL, 

ainda que seja uma área de restauração florestal 

com apenas 16 anos de implantação, exibe uma 

característica marcante de florestas naturais, 

caracterizado pela distribuição diamétrica 

decrescente, análogo a um “J invertido” (Figura 5), 

onde indivíduos de classes com diâmetro menores 

estão em maior quantidade, diminuindo 

exponencialmente com o aumento no tamanho das 

classes diamétricas. Essa constatação pode ser 

atribuída ao elevado número de indivíduos que já 

se encontram em regeneração natural e estão 

ingressando no estrato arbóreo, fazendo com que 

essa área já apresente características de uma 

floresta inequiânea. Tal estrutura também foi 

22%

36%

21%

12%

9%

P SI ST C SC

21%

40%

25%

8%
2% 4%

P SI ST C SC E



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 160 

 
 

 

constatada em outros trabalhos como o de Souza 

(2017); Batista (2014); Imaña-Encinas et al. 

(2013); Brandão (2013), dentre outros. 

 

 
Figura 5 – Distribuição diamétrica da densidade observada no 

Arboretum de Alagoas, região metropolitana de Maceió. Em 

que: NºInd/ha: quantidade de indivíduos por hectare. 

 

O coeficiente de determinação (R²) de 0,98 

mostra que o modelo matemático de Meyer (1952), 

que considerou como variáveis a distribuição da 

quantidade de indivíduos e o diâmetro, apresentou 

um ótimo ajuste, respondendo a 98% da variação 

dos dados.O Arboretum de Alagoas também 

mostra potenciais para bancos de conservação de 

materiais genéticos arbóreos ex situ. Exemplo 

disso, é a notável presença de 98 exemplares de 

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC., espécie que é 

bastante explorada devido ao seu valor madeireiro, 

sendo considerada a segunda melhor madeira do 

mundo para produção de lápis, e segundo o Centro 

Nacional de Conservação da Flora  (CNCFlora, 

2012) apresenta risco de extinção categorizado 

como “Em Perigo”. 

Pressupõe-se que iniciativas de enriquecimento 

devem ser realizadas com espécies finais do 

sequenciamento natural, como as secundárias 

tardias e climácicas, em florestas ou 

reflorestamentos de estágio inicial de sucessão 

onde a regeneração natural esteja garantida, como 

no caso do Arboretum. Sugere-se o uso de espécies 

que possuam alguma categoria de ameaça de 

extinção, visando promover a sua conservação. 

Todavia, é importante sempre considerar a 

proporção em que essas espécies aparecem na 

natureza, para evitar o surgimento de doenças e 

pragas, ou ainda impulsionar o desequilíbro 

ecológico, que desencandeiam quando indivíduos 

de uma única espécie são implantados com alta 

densidade (BARBOSA et al. 2011). Por isso, antes 

de uma intervenção por meio de replantios no 

Arboretum  de Alagoas, é necessário conhecer a 

ecologia e distribuição de espécies em ambientes 

naturais, para que assim, qualquer forma de manejo 

possa ser realizado com sucesso. 

 

CONCLUSÃO 

Mesmo sendo uma área com apenas 16 anos de 

implantação, o Arboretum de Alagoas apresenta-se 

em um desenvolvimento típico de florestas 

inequiâneas, pois a elevada quantidade de espécies 

pioneiras/secundárias iniciais (58%), e a 

distribuição diamétrica análoga a um “J invertido” 

garante sua regeneração e sucessão natural. 

Recomenda-se que intervenção por meio de 

replantios no Arboretum  de Alagoas, devem ser 

realizadas com espécies finais do sequenciamento 

natural, como as secundárias tardias e climácicas, 

sendo necessário o conhecimento da ecologia e 

distribuição de espécies em ambientes naturais, 

para que assim, qualquer forma de manejo possa 

ser realizado com sucesso. 
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RESUMO: As florestas tropicas são complexas devido à alta diversidade de espécies e estudos de caracterização 

sucessional e ecológica permitem inferir sobre o comportamento dos indivíduos na comunidade arbórea. Para tanto, 

estudos de regeneração são realizados a fim de viabilizar estas informações. A presente pesquisa teve por objetivo 

caracterizar a estrutura sucessional do componente regenerante em relação aos grupos ecológicos das espécies ocorrentes 

em uma área de implantação florestal conhecida como Arboretum de Alagoas, situada no Campus A. C. Simões da UFAL, 

região metropolitana de Maceió - AL. Para a amostragem do componente regenerante foram sorteadas 12 parcelas com 

dimensão de 20m x 20m cada em 4,2 hectares (totalidade da área), onde os indivíduos com altura superior a 0,5 metros e 

DAP inferior a 5 cm foram incluídos em três classes de tamanho de altura de planta. As espécies encontradas foram 

classificadas mediante as suas características sucessionais e incluídas em 4 categorias do grupo ecológico: Pioneiras (P), 

Secundárias Iniciais (SI), Secundárias Tardias (ST) e Clímax (C).  Espécies exóticas ou sem informação foram 

classificadas no grupo Não Classificada (NC). Foram encontradas 72 espécies na regeneração natural, sendo 26,1% de 

Pioneiras, 26,4 % de Secundária Inicial, 11,1% de Secundária Tardia, 11,1% espécies Clímax (8) e 15,3% espécies 

exóticas ou Não Classificadas. Verificou-se a presença de espécies nas três classes de tamanho de planta para todos os 

grupos sucessionais, com destaque para as pioneiras, devido à maior representatividade na área em estudo, indicando 

estágios iniciais de regeneração. A quantidade de indivíduos pioneiros foi predominante (73,2%), presumindo que o 

estrato arbóreo da área implantada progride lentamente para estágios sucessionais mais avançados. 

Palavras-chave: floresta tropical, sucessão natural, comunidade arbórea. 

 

Successional structure of the regenerating component in the Arboretum of Alagoas 

 
ABSTRACT: Tropical forests are complex due to the high diversity of species, and studies of successional and ecological 

characterization allow inferring about the behavior of individuals in the tree community. For this purpose, regeneration 

studies are performed in order to make this information viable. The present research had the objective of characterizing 

the successional structure of the regenerating component in relation to the ecological groups of the species occurring in 

an area of forest implantation known as Arboretum of Alagoas, located in Campus A. C. Simões of UFAL, metropolitan 

region of Maceio - AL. Twelve plots with a dimension of 20m x 20m each in 4.2 hectares (total area) were randomly 

selected for sampling of the regenerating component, where individuals with a height above 0.5 meters and DBH of less 

than 5 cm were included in three classes of plant height. The species found were classified according to their successional 

characteristics and included in 4 categories of the ecological group: Pioneers species (P), Initial Secondary species (SI), 

Late Secondary species (ST) and Climax species (C). Exotic or uninformed species were classified in the Unclassified 

Group (NC). Seventy-two species were found in natural regeneration, 26.1% of Pioneer species, 26.4% of secondary 

species, 11.1% of Late Secondary species, 11.1% of Climax species (8), and 15.3% of Exotic or Unclassified species. The 

presence of species in the three plant size classes was verified for all successional groups, especially for the pioneer 

species, due to the greater representativity in the study area, indicating initial stages of regeneration. The number of 

pioneer individuals was predominant (73.2%), assuming that the arboreal stratum of the implanted area progresses 

slowly to more advanced successional stages. 

Keywords: tropical forest, natural succession, tree community. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Inicialmente no Brasil, as ações antrópicas se 

prolongaram do litoral em direção ao interior, 

reduzindo a cobertura vegetal, principalmente na 

Mata Atlântica, um dos ecossistemas tropicais com 

maior diversidade do mundo (SOUZA et al. 2002).  

Neste sentido, Marangon et al. (2008) remete que 

conhecer a complexidade desses ecossistemas 

florestais nativos ou plantados torna-se um desafio 

pertinente para as ciências florestais, na medida em 

que esses ambientes vêm sendo alterados e 

perturbados pelas ações humanas de forma 
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continua, sem haver a preocupação com a 

preservação e conservação desse recurso natural 

tão importante em nossas vidas.  

 Garcia et al. (2011) afirma que a regeneração 

natural constitui o estoque genético da floresta, 

uma vez que ocorre o processo de substituição de 

outros indivíduos devido ao recrutamento 

propiciado pelo ambiente para a classe de tamanho 

superior. Portanto, conhecer o estoque potencial e 

os processos dinâmicos de sucessão, bem como o 

crescimento, são fatores fundamentais para a 

utilização ecologicamente correta e sustentável dos 

recursos florestais (SOUZA et al., 2002). 

Lima (2017) enfoca que o estudo da 

regeneração natural é uma medida muito 

importante para entendimento do desenvolvimento 

da floresta, progresso iniciado a partir da dispersão 

de propágulos.   

Desta forma, o estudo qualitativo e quantitativo 

da regeneração natural possibilita o conhecimento 

do estoque da floresta assim como permite saber a 

distribuição da comunidade vegetal, através de 

dados que propiciem sobre as previsões referente 

ao comportamento e o desenvolvimento da floresta 

no futuro (GARCIA et al., 2011).  

À vista disso, estudos com regeneração natural 

permitirão uma análise efetiva do estado de 

conservação do componente arbóreo, além de 

permitir diagnosticar as respostas a perturbações 

naturais ou antrópicas, já que o conjunto de 

indivíduos presentes estarão aptos a serem 

recrutados para os estádios de desenvolvimento 

subsequentes (SILVA et al., 2007). 

Diante do exposto, o objetivo da presente 

pesquisa foi caracterizar a estrutura sucessional do 

componente regenerante em relação aos grupos 

ecológicos das espécies ocorrentes em uma área de 

implantação florestal conhecida como Arboretum 

de Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido no Arboretum de 

Alagoas, inserido nos domínios do Campus A. C. 

Simões da UFAL. A localização através da 

coordenada central é 09º33’13,80” S e 

35º46’07,80” O, estando incluído na região 

Metropolitana de Maceió – nos tabuleiros costeiros 

de Alagoas, com vegetação predominantemente de 

floresta atlântica. 

O clima dessa região é classificado como 

tropical litorâneo úmido (As), mediante a 

classificação climática de Köppen, apresentando 

temperatura média anual de 25,6 °C e precipitação 

anual de 1.713 mm (ALVARES et al., 2013).  

Com aproximadamente 4,2 hectares de 

extensão, o Arboretum de Alagoas possui 

atualmente uma floresta estabelecida, com origem 

em 2002 a partir do plantio feito pelo departamento 

de Botânica com apoio da Pro-Reitoria de Extensão 

(PROEX) e do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) para produção de mudas de espécies 

nativas da região para formação de um bosque em 

uma área extremamente perturbada, com histórico 

de uso agrícola e de descarte de lixo. Hoje, com 17 

anos de implantação florestal, a vegetação arbórea 

aparenta estar bem estruturada pelo bom 

desenvolvimento e pelo processo natural de 

regeneração. O estrato arbóreo adulto (DAP ≥ 5,0 

cm) possui densidade de 674 ind.ha-1 e área basal 

de 18,42 m².ha-1 (SANTOS et al., 2018). 

No levantamento da regeneração natural foram 

lançadas 12 parcelas sobre 4 faixas ou transectos 

fixos - usados no estudo do estrato arbóreo - de 

forma aleatória. A amostragem foi feita sorteando 

3 parcelas nas 11 unidades amostrais que compõem 

uma faixa, com dimensões de 20 x 20 metros cada. 

A amostragem da regeneração natural foi 

conduzida em diferentes classes de tamanho, 

sendo: primeira classe de regeneração natural 

(CLR1) = indivíduos com altura (h) de 0,5 metro < 

h ≤ 1,5 metros, em subparcelas de 2m x 20m 

(40m²); segunda classe de regeneração natural 

(CLR2) = indivíduos com 1,5 metros < h ≤ 3,0 

metros, em subparcelas de 5m x 20m (100m²) e; 

terceira classe de regeneração natural (CLR3) = 

indivíduos com h > 3 metros e diâmetro a 1,30cm 

do solo (DAP) < 5 cm, na parcela total de 20m x 

20m (400m²) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Esquema representativo de amostragem da 

regeneração natural para a CLR1 (2 m x 20 m), CLR2 (5 m x 

20 m) e CLR3 (20 m x 20 m) no Arboretum de Alagoas, 

Campus A. C. Simões, Maceió. 
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Os indivíduos levantados foram identificados 

de acordo com o Sistema Angiosperm Phylogeny 

Group III (APG III, 2009) e, para fins de 

confirmação da grafia e da autoria das espécies foi 

feita uma consulta no banco de dados do Missuori 

Botanical Garden’s VAST – MOBOT 

(TROPICOS, 2019). 

A classificação sucessional das espécies neste 

estudo seguiu a metodologia dos trabalhos de 

Fonseca et al. (2013), Araujo et al. (2015) e 

Fonseca, Carvalho (2012), em que classificaram as 

espécies em grupos ecológicos proposto por 

Oliveira-Filho, Scolforo (2008) no Inventário 

Florestal de Minas Gerais, onde as mesmas foram 

classificadas de acordo com o fator de inclusão 

(quantidade de luz disponível para seu 

desenvolvimento) e posteriormente incluídas nas 

seguintes categorias:  

a) PI: pioneiras – espécies maiores dependentes de luz 

para realizar seus processos fisiológicos do que as 

demais categorias;  

b)  SI: secundárias iniciais - espécies com 

dependência intermediária de luz, estando isentas 

de áreas muito sombreadas;  

c) ST: secundárias tardias - espécies com pouca 

dependência de luz para manter seus processos 

fisiológicos. Pode ser uma emergente; 

d) CL: clímax - espécies capazes de estabelecer em 

ambientes de sombra, podendo emergir no futuro 

ao dossel da floresta.  

Foi incluída a essa classificação a seguinte 

categoria: 

e) NC: não classificada -  espécie exótica ou espécie 

amostrada que, devido à falta de informação, não 

foi possível a sua identificação.  

Os dados, tabelas e gráficos foram gerados no 

pacote @Microsoft office Excel 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas 12 unidades amostrais da regeneração 

natural foram registradas espécies pertencentes a 

todas as categorias do grupo ecológico e em todas 

as classes de altura em análise para o Arboretum de 

Alagoas (Tabela 1).  

Foi observado a ocorrência variada das espécies 

entre as classes, ou seja, constatou-se a presença de 

determinadas espécies em apenas uma das classes. 

As espécies exclusivas verificadas na classe 1 

(CLR1) foram: Chrysophyllum sp., Clitoria 

fairchildiana e Pithecellobium dulce. Na classe 2 

(CLR2) foram Inga marginata, Eugenia 

involucrata e Abarema filamentosa. Já as espécies 

exclusivas na classe 3 (CLR3) foram: Acacia 

mangium, Anadenanthera sp., Annona muricata, 

Caesalpinia pyramidalis, Cassia grandis, Cedrela 

fissilis, Chrysophyllum cainito, Cybistax 

antisyphilitica, Enterolobium contortisiliquum, 

Erythrina velutina, Eschweilera ovata, 

Handroanthus chrysotrichus, Handroanthus 

impetigionosus, Libidibia ferrea, Manilkara sp. 

Schefflera morototoni, Senegalia polyphylla, 

Solanum sp., Sorocea sp., Spondias mombin, 

Tabebuia aurea, Thyrsodium spruceanum, Trema 

micrantha e Ziziphus joazeiro, além de 4 das cinco 

espécies indeterminadas 

. 

 
Tabela 1 – Espécies regenerantes amostradas por classes de altura (CLR1, CLR2 e CLR3), classificação do grupo ecológico (GE) e 

quantidade de indivíduos por espécie (N) no Arboretum de Alagoas, Campus A. C. Simões, Maceió. 

Nome Científico GE 
CLR1 CLR2 CLR3 

N N N 

Abarema filamentosa (Benth.) Pittier P 0 2 0 

Acacia mangium Willd SI 0 0 1 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke P 16 0 1 

Allophylus sp. P 3 1 0 

Anadenanthera sp. P 0 0 4 

Annona muricata L. SI 0 0 1 

Apeiba tibourbou Aubl. SI 2 1 9 

Bowdichia virgilioides Kunth ST 2 3 5 

Byrsonima sericea DC. SI 1 8 12 

Caesalpinia pyramidalis Tul. SI 0 0 6 

Cassia grandis L.f. SI 0 0 4 

Cecropia pachystachya Trécul P 1 2 12 

Cedrela fissilis Vell. ST 0 0 1 
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Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) H.C.Lima SI 0 1 2 

Chrysophyllum cainito L. NC 0 0 1 

Chrysophyllum sp. NC 1 0 0 

Cinnamomum zeylanicum Blume ST 1 0 1 

Clitoria fairchildiana R.A.Howard P 1 0 0 

Curatella americana L. SI 1 1 0 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. P 0 0 1 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong P 0 0 2 

Erythrina velutina Willd. SI 0 0 1 

Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers P 0 0 4 

Eugenia involucrata DC. ST 0 1 0 

Eugenia uniflora L. C 3 0 2 

Genipa americana L. ST 2 1 0 

Guazuma ulmifolia Lam. P 1 1 0 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos SI 0 0 3 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos ST 1 3 8 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos ST 0 0 1 

Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson SI 8 0 1 

Hymenaea courbaril L. C 3 3 1 

Indeterminada 1 NC 0 0 6 

Indeterminada 2 NC 0 0 2 

Indeterminada 3 NC 2 1 0 

Indeterminada 4 NC 0 0 1 

Indeterminada 5 NC 0 0 3 

Inga edulis Mart. SI 7 9 21 

Inga marginata Willd. P 0 1 0 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz C 0 0 4 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch SI 1 2 5 

Mangifera indica L. C 1 0 3 

Manilkara sp. C 0 0 1 

Miconia albicans (Sw.) Triana P 31 22 4 

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. P 1 5 12 

Miconia prasina (Sw.) DC. P 2 4 1 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. P 1 2 40 

Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis C 0 1 16 

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. NC 1 0 0 

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel C 3 1 0 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand SI 1 0 16 

Psidium guajava L. SI 1 1 1 

Sapindus saponaria L. SI 1 0 3 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. ST 0 0 5 

Schinus terebinthifolia Raddi P 4 1 7 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose P 0 0 2 

Simarouba amara Aubl. SI 8 2 6 

Siparuna guianensis Aubl. P 1 10 0 

Solanum sp.1 NC 11 0 1 

Solanum sp.2 NC 0 0 2 

Sorocea sp. NC 0 0 4 

Spondias mombin L. P 0 0 1 

Syzygium cumini (L.) Skeels P 4 2 3 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 166 

 
 

 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore SI 0 0 3 

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. C 1 2 18 

Tapirira guianensis Aubl. P 78 12 8 

Thyrsodium spruceanum Benth. SI 0 0 1 

Trema micrantha (L.) Blume P 0 0 1 

Triplaris americana L. P 1 0 5 

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy P 19 23 196 

Xylopia frutescens Aubl. P 44 53 127 

Ziziphus joazeiro Mart. P 0 0 3 
Fonte: elaborado pelos autores 

 
Foram contabilizadas todas as espécies 

pertencentes à cada classe de tamanho incluindo as 

restritas anteriormente citadas e, por conseguinte, 

foi quantificado o percentual do número de 

espécies amostradas em função do referido grupo 

sucessional (Tabela 2). Para todas as classes de 

altura de planta, ocorreu uma maior proporção das 

espécies do grupo Pioneira, seguido do grupo 

Secundária Inicial. Conforme Fonseca, Carvalho 

(2012) a elevada abundância de espécies pioneiras 

aponta que a regeneração natural se encontra em 

fases iniciais de sucessão, condicionando um 

ambiente propício para o desenvolvimento da 

floresta devido, principalmente, ao rápido 

crescimento e acúmulo de biomassa. Tendo esta 

afirmativa em conjunto com observações em 

campo, percebe-se que a comunidade arbórea 

apresenta espaços consideráveis no dossel 

permitindo a propagação luminosa, e esta sinergia 

(espaço + luz) favorece o desenvolvimento de 

forma mais acentuada das pioneiras bem como as 

secundárias iniciais. 

 
Tabela 2- Relação das classes de altura da regeneração natural  e a porcentagem de espécies em seus respectivos grupos ecológicos, 

amostradas no Arboretum de Alagoas, Campus A. C. Simões, Maceió. Abreviações: GE: grupo ecológico (PI: pioneira; SI: secundária 

inicial; ST: secundária tardia; C: clímax e NC: não classificada). 

Classe nº de espécies encontradas 
GE (%) 

P SI ST C NC 

1 39 41,0 25,6 10,3 12,8 10,3 

2 32 46,9 25,0 12,5 12,5 3,1 

3 59 32,2 28,8 13,6 11,9 13,6 

Total 72 36,1 26,4 11,1 11,1 15,3 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

Nota-se que, além das pioneiras, as espécies 

com características de secundarias iniciais e tardias 

e também clímax, estão presentes em todas as 

classes, indicando que o referido Arboretum, por 

ainda se tratar de uma restauração considerada 

recente para as florestais tropicais, já assume um 

desenvolvimento inicial com perspectivas ao 

estabelecimento destes indivíduos pelo 

recrutamento natural de uma classe para outra 

imediatamente superior. Corroborando esta 

afirmação, Oliveira et al. (2013) especifica que as 

espécies com maior destaque nas estimativas de 

regeneração natural, são as mais adaptadas na 

comunidade arbórea e que é possível, portanto, 

garantir uma boa eficiência no estabelecimento e 

desenvolvimento de novos indivíduos. Nesta 

mesma concepção, Silva et al. (2007) menciona 

que a ocorrência das espécies nas três classes de 

altura, em paralelo com a realização de 

monitoramento para observação das características 

sucessionais, tornaria possível a estimativa do 

sucesso da comunidade florestal no futuro, uma vez 

que obtém dados potenciais de acerto a respeito do 

estabelecimento das espécies. 

O total (72) de espécies levantadas na 

regeneração natural, distribuiu-se em: pioneiras 

(26), secundária inicial (19), secundária tardia (8), 

clímax (8) e não classificadas (11) (Figura 1). 
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Figura 1 – Número de espécies totais (%) em relação ao grupo 

ecológico (P: pioneiras, SI: secundária inicial, ST: secundária 

tardia, C: clímax e NC: não classificado) ao qual pertencem, 

amostradas no Arboretum de Alagoas, Campus A. C. Simões, 

Maceió. 

 

O maior percentual é visto em pioneiras e 

secundárias iniciais, respectivamente, somados 

correspondem a 63% de todas as espécies 

catalogadas. Segundo Brandão et al. (2009), 

valores  

como estes representam dominância ao considerar 

ambas categorias como uma única, na medida que 

é possível inferir que o componente arbóreo 

apresenta estágio inicial de sucessão.   

As demais espécies (37%) se distribuíram em 

quase mesma proporção entre os grupos 

sucessionais restantes na classificação.  

Analisando a estrutura sucessional em relação 

ao número de indivíduos (Figura 2), verificou-se 

que a área em estudo apresenta um elevado número 

de indivíduos que são dependentes de luz para o 

crescimento (P), correspondendo 73,2% de todos 

(1.069) os regenerantes inventariados, 

contrastando com a baixa representatividade de 

indivíduos nas ordens sucessionais subsequentes 

(SI, ST e C), que somadas equivalem à apenas 

23,4%. Resultados semelhantes foram encontrados 

no trabalho de Fonseca, Carvalho (2012), onde os 

mesmos afirmam que a regeneração natural nestas 

condições progride aos poucos para as fases 

sucessionais mais avançadas. 

 

 

Figura 2 – Número de indivíduos totais (%) em relação ao 

grupo ecológico (P: pioneiras, SI: secundária inicial, ST: 

secundária tardia, C: clímax e NC: não classificado) ao qual 

pertencem, amostrados no Arboretum de Alagoas, Campus A. 

C. Simões, Maceió. 

 

Assim, também se presume inferir que o estrato 

arbóreo em estudo progride de forma lenta, um fato 

que pode ser atribuído à recente implantação 

florestal do Arboretum de Alagoas.  

 
CONCLUSÕES 

A regeneração natural do Arboretum de 

Alagoas apresenta características de vegetação em 

processo inicial de sucessão ecológica, uma vez 

que sobressai a presença de espécies pioneiras nas 

três classes de altura avaliadas, além do alto 

número de indivíduos (73,2%) que foram vistos 

nesta categoria. 

Contudo, observou-se espécies dos diferentes 

grupos ecológicos analisados ocorrendo em todas 

as classes de tamanho, o que indica que a 

comunidade florestal está em processo de 

desenvolvimento natural assegurado pelo 

estabelecimento das espécies em decorrência do 

crescimento facilitado pelas clareiras, as quais 

prolongam-se naturalmente em direção ao dossel. 

Mas devido ao baixo número de indivíduos nas 

categorias secundária tardia e clímax em 

comparação com as demais, pressupõe-se que este 

prolongamento acontece lentamente. 
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Estudo das Médias Pluviométricas em Diferentes Regiões do Estado de Alagoas 

 

Edja Santos de Araújo¹*, Gustavo Belchior de Barros¹, Rilbson Henrique Silva dos Santos¹, Hugo Rodrigues 

dos Santos¹, Lígia Sampaio Reis¹ 

 
RESUMO: O presente trabalho mostra a análise da distribuição sazonal e espacial da precipitação nas Bacias 

Hidrográficas do Estado de Alagoas nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e até dezembro de 2017. O Estado de Alagoas, 

em função da sua localização na região Nordeste, tem como principais características climáticas as irregularidades da 

precipitação pluviométrica e a pouca variação sazonal da radiação solar, do fotoperíodo e da temperatura do ar. Esse 

trabalho tem como objetivo mostra a variação das médias pluviométricas do Estado, dando enfoque nas Bacias 

Hidrográficas. Alagoas está subdividido em 5 bacias hidrográficas, para uma melhor gestão dos recursos hídricos de cada 

região do Estado. A pesquisa trabalha com dados secundários disponibilizados pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) do Estado de Alagoas. Observou-se que do período estudado, o ano de 

2017 foi o que teve a maior média de precipitação do Estado e o ano que teve a menor média foi 2016, de acordo com os 

dados fornecidos pela SEMARH. Nesse período de precipitações acima da média ocorreram alguns problemas 

enfrentados pela população Alagoana, como grandes enchentes que afetou alguns municípios do Estado.  
Palavras-chave: Precipitações, Recursos hídricos, Bacias Hidrográficas. 

 

Study of the Pluviometric averages in Different Regions of the State of Alagoas 

 
ABSTRACT: The present work shows the analysis of the seasonal and spatial distribution of precipitation in the Basins 

of Alagoas State in the years 2013, 2014, 2015, 2016 and until December 2017. The State of Alagoas, due to its location 

in the Northeast region, has as main climatic characteristics the irregularities of rainfall and the little seasonal variation 

of solar radiation, photoperiod and air temperature. This work aims to show the variation of the rainfall averages of the 

State, focusing on the Hydrographic Basins. Alagoas is subdivided into 5 river basins, for a better management of the 

water resources of each region of the State. The research works with secondary data provided by the State Department 

of Environment and Water Resources (SEMARH) of the State of Alagoas. It was observed that of the period studied, the 

year 2017 was the one with the highest rainfall in the State and the year with the lowest average was 2016, according to 

the data provided by SEMARH. In this period of precipitation above the average occurred some problems faced by the 

Alagoana’s  population, like great floods that affected some municipalities of the State. 

Keywords: Precipitations, Water resources, Watersheds 

 

 
INTRODUÇÃO 

As variáveis climáticas, em relação aos 

fenômenos meteorológicos, permitem um maior 

entendimento e uma melhor previsibilidade para 

comportamentos climáticos para regiões e gestão 

de atividades agropecuárias e humanas 

(BARRETO et al., 2013). O estudo correto da 

sazonalidade e distribuição das chuvas é o fator 

determinante para o planejamento agropecuário, 

tanto em instalações quanta a influência para as 

culturas (SANTOS, 2010).  

A região Nordeste apresenta clima semiárido 

associado a uma vegetação xerófita em cerca de 

50% do seu território. Estudos sobre o clima 

indicam que fenômenos do tipo El Niño - Oscilação 

Sul (ENOS) e circulação geral da atmosfera seriam 

os responsáveis pela ocorrência de baixos totais 

pluviométricos. O Estado de Alagoas, em função 

da sua localização na região Nordeste, tem como 

principais características climáticas as 

irregularidades da precipitação pluviométrica e a 

pouca variação sazonal da radiação solar, do 

fotoperíodo e da temperatura do ar. (NOBRE, 

1986; MOLION; BERNARDO, 2002) 

Em todo o estado não há grandes oscilações da 

temperatura média do ar, variando, no litoral, entre 

23°C e 28°C, e no sertão, entre 17°C e 33°C. As 

condições térmicas da região Nordeste, de forma 

geral, não possuem importantes variações no 

decorrer do ano. 

De acordo com a classificação de Köppen 

(sistema de classificação global dos tipos 

climáticos), toda a metade oriental do estado possui 

clima tropical e quente com chuvas de outono/ 

inverno, com precipitação pluviométrica média 

anual entre 1.000 mm a 1.500 mm. Porém, parte do 

leste alagoano, próximo à divisa com o Estado de 

Pernambuco, possui clima tropical com chuvas de 

outono a inverno e médias pluviométricas anuais 

entre 1.500 mm a 2.200 mm. Por outro lado, a 
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metade ocidental do estado, que corresponde ao 

agreste e sertão, apresenta condições semiáridas, 

com clima seco e quente, com precipitação 

pluviométrica média anual no Sertão entre 400 mm 

a 600 mm e no agreste de 600 mm a 900 mm. 

Com um índice pluviométrico acumulado de 

586,3 mm de chuva, maio de 2017 foi considerado 

o mais chuvoso dos últimos 33 anos no Estado de 

Alagoas, ultrapassou a média histórica em 127%, 

Com uma média histórica de 257,3 mm de volume 

de chuvas no mês.  

O estudo aponta ainda que, desde maio de 2016, 

este foi o único mês (maio de 2017) onde os índices 

pluviométricos obtiveram uma variação na média 

histórica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Estado de Alagoas situa-se geograficamente 

na porção leste do Nordeste do Brasil. Limita-se ao 

Norte com Pernambuco, ao Sul com Sergipe, a 

Oeste com a Bahia e a Leste com o Oceano 

Atlântico. Localiza-se entre as coordenadas 

geográficas de Latitude 8º40’00’’e 10º40’00’’ de 

Latitude Sul e 38º20’00’’ e 35º00’00’’ de 

Longitude Oeste. O Estado possui uma área 

aproximada de 27.779,343 km² o que representa 

1,78% da área total da região Nordeste e 0,32% do 

território nacional, portanto, é considerado o 

segundo menor território da federação, ficando à 

frente apenas do Estado de Sergipe. Com base na 

regionalização fisionômica realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 

2010), Alagoas divide-se em três mesorregiões e 13 

microrregiões, com um total de 102 municípios. 

De acordo com a classificação climática de 

Köppen, predominam no Estado, três tipos de 

clima: Tropical e Quente Úmido (As’), com chuvas 

de outono-inverno; Tropical Quente e Seco 

(BShs’), com chuvas de outono-inverno e Tropical 

Quente e Seco (BSHw’), com chuvas de verão-

outono, onde ‘’A’’ corresponde a Clima Úmido; 

‘’B’’ corresponde a Clima Seco; ‘’S’’, vegetação 

da Caatinga, ‘’h’’, corresponde a Baixas Latitudes; 

‘’s’’, chuvas de outono- inverno e ‘’w’’, chuvas de 

verão-outono. 

O trabalho foi desenvolvido a partir de dados 

secundários disponibilizados pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(SEMARH) do Estado de Alagoas, órgão estadual 

responsável pela gestão dos recursos hídricos do 

Estado de Alagoas. O Estado de Alagoas está 

subdividido em 5 bacias hidrográficas, para uma 

melhor gestão dos recursos hídricos de cada região 

do Estado de Alagoas. Sendo utilizados os dados 

de precipitação anual de cada Bacia Hidrográfica a 

partir do ano de 2013 até dezembro de 2017. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

No Estado de Alagoas, as médias 

pluviométricas anuais variam de 2.000 mm, no 

litoral, a 400 mm no sertão. Na maior parte do 

estado o total de precipitação pluviométrica anual 

é superior a 700 mm, caracterizando que as 

condições naturais não são governadas por um 

clima de acentuada semiaridez, conforme 

observado em grande parte do Nordeste brasileiro. 

Mesmo no sertão alagoano, encontram-se vastas 

áreas que possuem mais características em comum 

com as tradicionais zonas agrestinas do que com as 

áreas sertanejas secas, típicas do Nordeste (MELO, 

1980).  

Os resultados das precipitações pluviométricas 

anuais podem ser observados na Figura 1, com 

destaque para o ano de 2017, o qual apresentou os 

maiores índices pluviométricos, com uma média 

total de 2069,70 mm, cerca de 127% . 

Para os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, 

observaram-se índices pluviométricos menores 

registrados durante o período em estudo quando 

comparado com o ano de 2017.  

A Tabela 1 mostra as Precipitações Anuais nos 

Municípios que compõem a área de Estudo, dando 

enfoque para o ano 2017, onde ocorreram grandes 

enchentes no Estado devido as grandes 

precipitações no período de maio a junho. 

 

 
Figura 1: Média Anual das Precipitações nas Bacias 

Hidrográficas.  
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CONCLUSÃO 

De acordo com presente trabalho foi verificado 

que, apesar das deficiências de muitas estações 

pluviométricas, foi possível fazer uma análise 

espacial com um número distribuído de estações, 

onde a variedade de séries históricas foi 

imprescindível para a análise do comportamento da 

precipitação no Estado de Alagoas. A partir do 

zoneamento foi possível verificar as áreas onde os 

índices pluviométricos eram elevados, bem como 

os municípios com baixo índice.  

Dos anos em estudo, apenas o ano de 2017, 

especificamente em Maio, foi o único que registrou 

altura pluviométrica acima da média do Estado do 

Alagoas. 

Alem disso A Bacia Hidrográfica que registrou 

as maiores alturas pluviométricas médias foi à 

bacia Lagoas e as menores alturas pluviométricas 

médias foi à bacia Poxim. 
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Tabela 1: Média das Precipitações Anuais dos Municípios que compõem a área de Estudo. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Anadia  1021,8 798,2 504,8 727,4 1571,8 

B. de São Miguel 2022,0 562,0 1528,0 1042,0 2625,0 

Boca da Mata 1003,1 1613 878,4 921,7 2623,3 

Campo Alegre 1352,1 1314,8 1123,5 941,1 1923,4 

Coruripe  1428,8 1315,1 345,6 804,2 392,6 

Limoeiro de A. 957,1 793,1 361,8 422,4 1245,2 

Jequiá da Praia 1600,0 1532,0 1341,0 1040,0 2031,0 

Marechal Deodoro 1424,6 1648,1 816,8 835,6 2154,3 

Roteiro 1649,0 1671,0 1300 1282,0 3029,0 

São Miguel dos Campos 1375,9 1645,5 1274,9 941,9 1932,2 

Atalaia* 1440,1 1596,8 1132,7 996,0 2066,9 

Junqueiro* 1158,5 1306,3 903,5 790,6 1450,4 

Teotônio Vilela* 1092,8 1360,5 1044,5 851,5 1619,0 

* Municípios que contribuírem com menos de 2,5% na área de estudo. 
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Fisionomia e diversidade de plantas lenhosas em diferentes estágios de conservação em área de 

caatinga no semiárido tropical 
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RESUMO: As plantas em áreas de Caatinga não possuem características fisionômicas uniformes. Sendo assim, esse 

estudo objetivou comparar a fisionomia e a diversidade de plantas em duas áreas em diferentes estágios de conservação, 

no Parque Estadual Mata da Pimenteira, no Município de Serra Talhada-PE. Foram selecionadas duas áreas em diferentes 

estágios de conservação. Em cada área foram demarcadas cinco parcelas medindo 5m x 5m. Os indivíduos foram 

identificados e mensurados quanto à altura total e diâmetro do caule ao nível do solo. Foram calculados parâmetros gerais 

para as comunidades das duas áreas (alturas e diâmetros médios e máximos, área basal total e densidade total). Foram 

amostrados um total de 65 indivíduos vivos, 26 na área I e 39 na área II, e 2 mortos. Os nove táxons identificados estão 

distribuídos em quatro famílias: Fabaceae, Euphorbiaceae, Anacardiaceae e Rhamnaceae. As alturas média e máxima da 

área I foram de 2,9 m e 4 m, e diâmetros médio e máximo de 9,2 cm e 22,6 cm, na área II as alturas média e máxima da 

área II foram de 4,3 m e 12 m, diâmetro médio de 10,8 cm e diâmetro máximo de 82,8 cm. A área basal total da vegetação 

da área I foi de 24,91 m2.ha-1 e da área II foi de 101,5 m2.ha-1. A vegetação amostrada na área I e na área II apresentou 

densidade total de 2.600 ind.ha e 4.100 ind.ha, respectivamente. 

Palavras-chave: Altura, diâmetro, riqueza. 

 

Physiognomy and diversity of woody plants in different stages of conservation in a semi-arid environment 

 
ABSTRACT: The plants in Caatinga areas do not have uniform physiognomic characteristics, so this study aimed to 

compare physiognomy and plant diversity in two areas at different stages of conservation, in the State Park of Mata da 

Pimenteira, in the Municipality of Serra Talhada -PE. Two areas were selected in different stages of conservation. In 

each area five plots measuring 5m x 5m were demarcated. Individuals were identified and measured for total height and 

stem diameter at ground level. General parameters of the communities of the two areas were calculated (mean and 

maximum heights and diameters, total basal area and total density). A total of 65 living individuals were sampled, 26 in 

area I and 39 in area II, and 2 died. The nine taxa identified are distributed in four families: Fabaceae, Euphorbiaceae, 

Anacardiaceae and Rhamnaceae. The mean and maximum heights of area I were 2.9 and 4 m, and mean and maximum 

diameters of 9.2 cm and 22.6 cm, in area II the mean and maximum heights were of 4.3 and 12 m, mean diameter of 10.8 

cm and maximum diameter of 82.8 cm. The total basal area of the vegetation of area I was 24.91 m2.ha-1 and area II 

was 101.5 m2.ha-1. The vegetation sampled in area I and area II had a total density of 2,600 ind.ha and 4,100 ind.ha, 

respectively. 

Keywords: height, diameter, richness. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Ao observarmos uma paisagem, mesmo que 

possua uma cobertura vegetacional, é possível 

identificar as diferentes fisionomias, como por 

exemplo, um campo, uma floresta ou uma vereda 

(MARTINS, BATALHA, 2011). Essa percepção 

pode ser constatada em áreas tropicais 

sazonalmente secas que representam cerca de 42% 

da vegetação tropical e subtropical do planeta 

(MURPHY, LUGO, 1995, SANTOS et al., 2011).  

No Brasil, tais áreas se encontram no semiárido 

nordestino, onde uma vegetação conhecida como 

caatinga é predominante, contudo representa um 

dos tipos vegetacionais brasileiros mais 

negligenciados e menos conhecidos no que diz 

respeito à conservação da biodiversidade (FARIAS 

et al., 2016).  

As plantas em áreas de Caatinga não possuem 

características fisionômicas uniformes. Porém, as 

características que essas plantas apresentam e as 

particularidades dos fatores ambientais que as 

afetam, são distribuídas de tal forma, que suas áreas 

de ocorrência têm um razoável grau de 
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sobreposição (MARTINS, SANTOS, 1999, 

GIULIETTI et al., 2004). 

Pesquisas fitossociológicas na Caatinga 

(ARAÚJO et al., 2007, ANDRADE et al., 2011), 

confirmam que a vegetação apresenta diversos 

tipos de fisionomias, variando de áreas com 

predomínio de herbáceas, outras com vegetação 

arbórea, podendo ser observada diferenças na 

composição florística entre os tipos fisionômicos e 

incluindo um considerável número de espécies 

endêmicas. Dessa forma, alguns autores 

(ALCOFORADO FILHO et al., 2003, AMORIM 

et al., 2005, RODAL et al., 2008, IBGE, 2012) 

relatam caracterizações distintas para identificar os 

tipos de caatinga sensu stricto.  

A vegetação natural apresenta grandes 

superfícies devastadas em função de atividades de 

pecuária e agricultura (COUTINHO et al., 2013). 

Somando a degradação causada pelas ações 

antrópicas, o extrativismo sem medida aumenta a 

descaracterização dos diferentes tipos florestais, 

restringindo-os a fragmentos distintos do original 

(STIREMAN et al., 2014, PETER et al., 2014), 

sendo este o caso de muitas áreas de florestas 

tropicais secas no Brasil. Contudo, sob o Decreto 

nº 37.823, de 20/01/2012 uma unidade de 

conservação foi implantada no semiárido 

nordestino. O Parque Estadual Mata da Pimenteira, 

possui um histórico de mais de 20 anos de 

conservação na Caatinga de Pernambuco, e 

representa uma importante área de diversidade de 

organismos (DINIZ et al., 2013, SANTOS et al., 

2013).  

Desta forma, esse trabalho objetivou comparar 

a fisionomia e a diversidade de plantas em duas 

áreas em diferentes estágios de conservação, no 

Parque Estadual Mata da Pimenteira, no Município 

de Serra Talhada-PE. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado noParque Estadual Mata 

da Pimenteira (Decreto nº 37.823, de 20/01/2012), 

situado nas coordenadas 07°53’48.96’’S e 

038°18’14.30’’W, no município de Serra Talhada, 

Pernambuco. O parque possui uma área total de 

mais de 800 hectares e está compreendido na 

Unidade de Paisagem Depressão Sertaneja (DINIZ 

et al., 2013). Os solos predominantes são luvissolos 

e neossolos litólicos eutróficos (JACOMINE et al., 

1973). A precipitação média anual é de 

aproximadamente 650 mm, e temperatura média de 

26° C (MELO, 1988). 

Foram selecionadas duas áreas em diferentes 

estágios de conservação. A Área I possui um 

histórico de uso antrópico em que foi degradada e 

encontra-se em estágio de regeneração de 

aproximadamente 30 anos. A Área II se apresenta 

mais conservada em estágio de regeneração mais 

avançado. Em cada área foram demarcadas cinco 

parcelas medindo 25 m² (5m x 5m), essa 

intensidade amostral se deve ao fato da área de 

estudo, principalmente a área I, ter espaço 

reduzido. Foram identificados e mensurados 

quanto à altura total e Diâmetro do Caule ao Nível 

do Solo (DNS) dos indivíduos lenhosos (arbustivos 

arbóreos) de todas as parcelas, vivos ou mortos, 

ainda de pé, com DNS igual ou superior a 3,0 cm e 

a altura igual ou superior a 1,0 m (RODAL et al., 

1992). Os indivíduos não identificados ao nível de 

espécie foram denominados como morfotipos. 

Para análise dos dados do levantamento nas 

duas Áreas estudadas, foram calculados parâmetros 

gerais para a comunidade, como: altura média e 

máxima, diâmetro ao nível do solo médio e 

máximo, área basal total e densidade total. Para 

comparar o porte da vegetação das duas áreas, as 

densidades de indivíduos foram divididas em três 

classes de diâmetro do caule (3-12, >12- 27 e >27 

cm) e uma classe de altura (˂8 m) 

(ALCOFORADO-FILHO et al., 2003). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Florística 
Na coleta realizada foram amostrados um total 

de 65 indivíduos vivos, destes 26 na Área I e 39 na 

Área II e dois mortos. No total, 14 táxons foram 

encontrados na área de estudo, dos quais nove 

foram identificados a nível de espécie e cinco, não 

identificados, foram classificados como 

morfotipos. Destes, dez ocorreram na Área II e 

apenas quatro na Área I. Os nove táxons 

identificados estão distribuídos em quatro famílias: 

Fabaceae (quatro espécies), Euphorbiaceae (três 

espécies), Anacardiaceae (uma espécie) e 

Rhamnaceae (uma espécie). Apenas duas espécies 

ocorreram em ambas às áreas, Mimosa tenuiflora 

Willd. vulgarmente conhecida como jurema preta e 

Croton sonderianus Bail. popularmente chamado 

de marmeleiro (Tabela 1). 
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Tabela 1. Lista de espécies em duas áreas em diferentes estágios de recuperação (Área I, regeneração recente, Área II, regeneração 

avançada (conservada)), no Parque Estadual Mata da Pimenteira, Serra Talhada-PE. 

 Família Área I Área II 

Amburana cearensis Fr. Allemão. Fabaceae  X 

Anadenanthera colubrina Vell. Fabaceae  X 

Caesalpinia pyramidalis Tul. Fabaceae  X 

Croton sonderianus Bail. Euphorbiaceae X X 

Jatropha molíssima Griseb. Euphorbiaceae X  

Manihot pseudoglaziovii Pax Et.K. Hoffman Euphorbiaceae  X 

Myracrodruon urundeuva Allemão. Anacardiaceae  X 

Mimosa tenuiflora Willd. Fabaceae X X 

Ziziphus joazeiro Mart. Rhamnaceae  X 

Morfotipo I - X  

Morfotipo  II -  X 

Morfotipo III -  X 

Morfotipo IV -  X 

Morfotipo V -  X 

 

Outros estudos realizados em áreas de caatinga, 

como o de Silva et al. (2012), analisando a 

composição florística de um fragmento de caatinga 

do município de Itapetim, no estado de 

Pernambuco, corroboram com o resultado 

encontrado no presente trabalho de que as famílias 

que se destacam em número de espécies arbóreas e 

arbustivas na caatinga são Fabaceae, 

Euphorbiaceae, seguidas de Anacardiaceae. 

Mimosa tenuiflora foi a espécie com maior 

ocorrência na Área I, que se encontra em estágio de 

regeneração recente e apresenta solo descoberto e 

vegetação espaçada. Dos 26 táxons amostrados na 

área I 20 foram identificados com M. tenuiflora, 

correspondendo a uma densidade de 2.000 ind.ha. 

O resultado pode ser explicado pelo fato da M. 

tenuiflora ser considerada uma espécie de rápido 

crescimento, boa colonizadora de locais 

desmatados, além de participar de forma eficiente 

na recuperação do solo, preparando-o para o 

estabelecimento de espécies mais exigentes 

(SAMPAIO et al., 1998, MAIA, 2004).  

Na Área II, que se encontra conservada, a 

espécie Croton sonderianus obteve a maior 

densidade de indivíduos, 1.500 ind.ha, seguido da 

espécie Morfo II, com densidade de 900 ind.ha e 

pela espécie Anadenanthera colubrina, 600 ind.ha. 

De acordo com Lima et al. (2012), espécies 

arbóreas como C. sonderianus e A. colubrina são 

comuns em áreas com pouco registro de ação 

antrópica, visto que as espécies supracitadas são 

demasiadamente exploradas para retirada da 

madeira. 

 

Fisionomia 

A vegetação amostrada na Área I e na Área II 

apresentou uma densidade total de 2.600 ind.ha e 

3.900 ind.ha, respectivamente, semelhantes a 

outros valores de densidades de espécies arbustivo-

arbóreas já encontradas em outro estudo na 

Caatinga (ALCOFORADO-FILHO et al., 2003). 

As alturas média e máxima da Área I foram de 2,9 

m e 4 m, e diâmetros médio e máximo de 9,2 cm e 

22,6 cm. Na Área II as alturas média e máxima 

foram de 4,3 m e 12 m, diâmetro médio de 10,8 cm 

e diâmetro máximo de 82,8 cm. Nenhum dos 

indivíduos amostrados na Área I e na Área II 

obteve altura superior a 8 m. Corroborando com o 

estudo de Guedes et al. (2012), sobre a 

caracterização florístico-fitossociológica do 

componente lenhoso de um trecho de caatinga no 

semiárido paraibano, que constatou que o número 

de espécies de baixa altura e com pequeno diâmetro 

do caule é relativamente maior do que as plantas 

altas e com diâmetros maiores. 

Na Área I, o número de indivíduos com 

diâmetro de 3-12 cm foi o mais alto, 18 indivíduos, 

correspondendo a 69,2%, a classe de diâmetro com 

valores >12-27 cm foi a segunda maior em número 

de indivíduos, oito indivíduos, correspondendo a 

30,8%, já a classe de diâmetro >27 cm não teve 

nenhum indivíduo. Na Área II, a classe de 

indivíduos com diâmetro de 3-12 cm também foi a 

maior, com 30 indivíduos, correspondendo a 

73,17%, a classe de diâmetro com valores >12-27 

cm foi a segunda maior, com oito indivíduos, 

correspondendo a 21,95% e a classe de diâmetro 

>27, obteve o menor número de indivíduos, apenas 

dois, correspondendo a 4,88% do total (Figura 1). 
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Figura 1: Densidades de indivíduos divididas em três classes 

de diâmetro do caule, coletados em duas áreas em diferentes 

estágios de conservação no Parque Estadual Mata da 

Pimenteira, em outubro de 2016, Serra Talhada-PE. 

 

Observou-se que, nas duas áreas analisadas na 

formação vegetacional Depressão Sertaneja em 

Serra Talhada, a maioria dos indivíduos avaliados 

encontra-se na classe de diâmetro do caule >3 cm -

12 cm. Resultado semelhante foi observado em um 

estudo em Caruaru, também na Depressão 

Sertaneja, em que, a vegetação se caracterizou por 

apresentar um número alto de plantas com 

pequenos e médios diâmetros de caule 

(ALCOFORADO-FILHO et al., 2003). 

A área basal total da vegetação da Área I, 

caracterizada por ser um ambiente em recente 

regeneração, foi de 24,91 m2.ha-1, dentro da faixa 

de valores já encontrados em outros estudos 

também em áreas de caatinga (15,6 a 52,4 m2 ha-1) 

(SAMPAIO, 1996). Esse fato está diretamente 

relacionado a presença de indivíduos com pequeno 

diâmetro, comum em áreas de Caatinga 

(ALCOFORADO-FILHO et al., 2003). Já para a 

Área II, considerada preservada (estágio de 

conservação mais avançada), o valor da área basal 

total foi de 101,5 m2.ha-1, superior a faixa de 

valores de área basal total já encontrados em áreas 

com vegetação semelhante (15,6 a 52,4 m2 ha-1). 

Uma área basal total de 101,5 m2.ha-1 é comum em 

ambientes de Mata Atlântica, mas nunca 

notificados para Caatinga. Esse valor pode ser 

explicado pelo fato da área de estudo ter sido 

relativamente pequena, sendo necessários mais 

estudos e em uma área mais abrangente para que 

possamos obter respostas mais preditivas. 
 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir com esse trabalho que a 

diversidade de espécies na Área I é inferior a da 

Área II. Mimosa tenuiflora é uma espécie nativa da 

Caatinga e pode se observar que é uma ótima 

colonizadora de ambientes degradados, podendo 

ser utilizada para recuperação de outras áreas 

impactadas. Vale ressaltar que estudos mais 

abrangentes, referentes a áreas de caatingas em 

diferentes estágios de conservação se fazem 

necessários e indispensáveis para o melhor 

entendimento a respeito das interações e do 

funcionamento do ecossistema. 
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Resumo: As regiões de transição são conhecidas pela grande diversidade da flora e da fauna. O estado do Piauí possui 

regiões de ecótono que sofrem influência da Caatinga e Cerrado. Apesar da grande importância ecológica que tais locais 

possuem, estes são pouco estudados, e também pouco protegidos. Diante da carência de informações sobre tais áreas, o 

presente trabalho teve por objetivo avaliar a fitossociologia e composição florística das espécies que ocorrem em um 

fragmento florestal no sul do Piauí, por meio de parâmetros qualitativos e quantitativos da floresta. O estudo foi realizado 

numa área de 13 hectares, localizada na Universidade Federal do Piauí, na cidade de Bom Jesus. Foram alocadas 6 parcelas 

circulares permanentes (área de 400 m² cada) e todos os indivíduos que possuíam valores iguais ou maiores a 15 cm de 

circunferência a 1,30 m do solo (CAP) tiveram seu CAP e altura registrados. Foram avaliados os parâmetros: densidade, 

dominância, índice de valor de importância (IVI), frequência absoluta e relativa e os índices de diversidade florística. No 

total 223 indivíduos foram amostrados, computando 14 espécies identificadas botanicamente (16 indivíduos não tiveram 

a identificação completa), num total de 5 famílias. Dentre as espécies de maior IVI encontram-se: Pityrocarpa 

moniliformis Benth (66,32), Cenostigma macrophyllum Tul. (53,35) e Combretum glaucocarpum Mart. (27,62). O estrato 

médio do fragmento florestal foi de 6,5 metros. O índice de Shanon (H’) obtido foi de 2,34 nats. ind - 1 e o índice de 

Equabilidade de Pielou foi igual a 0,43, refletindo a alta diversidade da vegetação e distribuição desigual dos indivíduos 

por espécie. 

Palavras-chave: Zona de transição, diversidade, semiárido.  

 

Phytosociology and Floristics in a forest fragment in Bom Jesus-PI 

 

Abstract: Transition regions are known for the great diversity of flora and fauna. The state of Piauí has ecotone regions 

that are influenced by the Caatinga and Cerrado. In spite of the great ecological importance that these places have, they 

are little studied, and also little protected. In view of the lack of information on these areas, this study aimed to evaluate 

the phytosociology and floristic composition of the species that occur in a forest fragment in the south of Piauí, through 

qualitative and quantitative forest parameters. The study was carried out in an area of 13 hectares, located at the Federal 

University of Piauí, in the city of Bom Jesus. 6 permanent circular plots were allocated (area of 400 m² each) and all 

individuals that had values equal or greater than 15 cm circumference at 1.30 m from the soil (CAP) had their CAP and 

height recorded. The following parameters were evaluated: density, dominance, importance value index (IVI), absolute 

and relative frequency, and floristic diversity indexes. A total of 223 individuals were sampled, counting 14 botanically 

identified species (16 individuals not fully identified), in a total of 5 families. Among the species of higher IVI are: 

Pityrocarpa moniliformis Benth (66,32), Cenostigma macrophyllum Tul. (53,35) e Combretum glaucocarpum Mart. 

(27,62).  The mean stratum of the forest fragment was 6.5 meters. The Shanon index (H') was 2.34 nats.ind- 1 and the 

Pielou equation index equal to 0.43, reflecting the high vegetation diversity and unequal distribution of individuals by 

species. 

Key words: Transition zone, diversity, semiarid. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O estado do Piauí, localizado na região 

Nordeste, possui diversidade florística peculiar, 

resultado da influência dos biomas Caatinga, 

Cerrado e Amazônia, como também em virtude de 

sua localização geográfica, firmando-se, portanto, 

como uma das mais extensas zonas de ecótono no 

país (SOUSA, SANTOS-FILHO, 2018).  

A grande diferença associada a flora existente 

neste estado se deve a presença do bioma Caatinga, 

pois trata-se de um bioma único do território 

brasileiro, possuindo vegetação bem característica 

do tipo xerófila (ALVES et al., 2013). A Caatinga 

abrange 844.453 quilômetros quadrados do 

território brasileiro, compreendendo toda a região 

Nordeste e parte do estado de Minas Gerais 

(BATISTA, 2016).  

Apesar da grande extensão e importância das 

regiões de transição, o conhecimento sobre tais 

locais é restrito, deste modo, também são pouco 
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protegidos, resultando na perda de espécies antes 

mesmo de serem conhecidas cientificamente 

(ALVES et al., 2013).   

Segundo Silva et al. (2018) a fisionomia da flora 

piauiense destaca-se por possuir espécies 

características do cerrado com espécies de outros 

domínios. De tal modo, estudos quanto a 

composição e a estrutura da vegetação são capazes 

de fornecer informações para que sejam possíveis 

realizar o manejo florestal, com consequência a 

manutenção e preservação da biodiversidade 

existente (SILVA et al., 2015)  

Segundo Batista (2016) a fitossociologia está 

relacionada ao estudo das interações que ocorrem 

dentro de uma comunidade vegetal entre as 

espécies vegetais, partindo de um conhecimento 

qualitativo e quantitativo acerca das espécies. De 

acordo com Chaves et al. (2013), dentre os 

parâmetros a serem estimados pela fitossociologia 

estão a densidade absoluta, densidade relativa, 

frequências, dominância, índice de valor de 

importância, afim de inferir sobre a distribuição 

espacial de espécies na floresta.  

Frente a carência de informações sobre a região 

de transição cerrado-caatinga no Piauí, e diante da 

evidente importância ecológica e econômica, o 

presente trabalho teve por objetivo descrever a 

fitossociologia e composição florística das espécies 

que ocorrem num fragmento florestal localizado na 

Universidade Federal do Piauí, na cidade de Bom 

Jesus. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo e coleta de dados  

O estudo foi realizado num fragmento florestal 

localizado na Universidade Federal do Piauí, 

cidade de Bom Jesus, localizado a 09º04’28” de 

latitude Sul, 44º21’31’ de longitude Oeste, com 

altitude de 277 metros em relação ao nível do mar. 

O clima do local, segundo classificação de 

Koppen, é Aw (Tropical quente e úmido), 

apesentando chuva no verão e seca no inverno. 

(ALVARES et al., 2013). A classe de solo é do tipo 

Latossolo Amarelo. A temperatura média anual é 

de 27ºC, com precipitação média anual de 984,8 

mm, com irregularidade na distribuição ao longo 

dos anos e meses, a umidade média relativa do ar é 

de 58,5% (ALVARES et al., 2013). 

A área de estudo possui 13 hectares, sendo 

demarcadas 6 parcelas circulares permanentes, 

com área de 400 m² cada, georreferenciadas com 

uso de GPS de navegação, nos meses de setembro 

a dezembro de 2018. Todos os indivíduos dentro 

das parcelas que possuíam CAP ≥ 15 cm foram 

plaqueteados e tiveram sua altura mensurada com 

uso do hipsômetro Vertex IV. Foram medidas as 

circunferências utilizando uma fita métrica. 

As espécies foram identificadas, inicialmente, 

pelo nome vulgar, com o auxílio do conhecimento 

empírico de um “mateiro” da região, com posterior 

identificação taxonômica em base de dados de 

herbários virtuais. Espécies as quais não foi 

possível identificação taxonômica, encontram-se 

apresentadas apenas pelo nome popular. As que 

não tiveram identificação tanto pelo mateiro, 

quanto pela base de dados de herbários virtuais, são 

apresentadas como espécies indeterminadas 

(Espécie Ind.).  

Os dados foram tabulados em planilha 

eletrônica e para o processamento foram utilizadas 

as formulações e metodologias descritas por 

Scolforo, Mello (2008). 

 

Estudo fitossociológico 

Estrutura horizontal: avaliou-se os índices 

fitossociológicos: densidade, frequência, 

dominância, índice de valor de importância, com 

intuito de verificar o comportamento e distribuição 

espacial de cada espécie na floresta. As 

formulações são descritas a seguir: 

Densidade: a Densidade Absoluta (DA) 

corresponde ao número total de indivíduos de cada 

espécie que compõe uma área total amostrada 

(Equação 1), enquanto a Densidade Relativa (DR) 

se refere a densidade absoluta em relação ao total 

de espécies no total amostral (Equação 2). 

 

DA = 
𝑛

ℎ𝑎
    (Equação 1) 

 

DR = 
𝐷𝐴

𝑁/ℎ𝑎
    (Equação 2) 

 

em que: n = número total de indivíduos 

amostrados, de todas as espécies; ha = hectare. 

 

Dominância: representa o espaço ocupado por 

uma espécie. A Dominância Absoluta (DoA) 

corresponde ao somatório da área basal, por uma 

unidade de área (Equação 3), enquanto a 

dominância Relativa (DoR) representa o percentual 

da DoA (Equação 4).  

 

DoA = ∑
𝑔

ℎ𝑎
     (Equação 3) 
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𝐷𝑜𝑅 =  
𝑔/ℎ𝑎

𝐺/ℎ𝑎
∗ 100 (Equação 4) 

 

em que: g = área seccional de cada espécie; G = 

área basal total de todas as espécies encontradas. 

 

Frequência Absoluta (FA) e Frequência 

Relativa (FR): a frequência absoluta se refere a 

intensidade de indivíduos de uma determinada 

espécie que se encontram distribuídos em uma 

determinada área (Equação 5), enquanto a relativa, 

mostra não apenas frente a uma espécie, mas com 

as demais (Equação 6). 

 

FA=
𝑛º 

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠
∗ 100    (Equação 5) 

 

FR= 
𝐹𝐴

∑ 𝐹𝐴
∗ 100     (Equação 6) 

 

em que: nº = número de parcelas que ocorrem a 

iésima espécie. 

 

Índice de Valor de Importância (IVI): este 

parâmetro representa a importância ecológica de 

uma determinada espécie vegetal frente a sua 

comunidade (Equação 7). 

 

IVI = DR + DoR + FR     (Equação 7) 
 

Estrutura Vertical: a partir do conhecimento da 

estrutura vertical é possível delinear a floresta em 

estratos: inferior (espécies dominadas), médio 

(espécies intermediarias) e superior (espécies 

dominantes). O grau de importância de cada 

espécie será devido ao número de indivíduos 

presente em cada estrato. Para analisar a posição 

sociológica de cada espécie, se faz necessário a 

medida de altura de cada indivíduo, observando os 

estratos anteriormente citados. As espécies que 

possuírem altura total menor que a média 

aritimética (Mh) da altura de todas as espécies do 

fragmento subtraída do desvio padrão (Sh) desta 

mesma variável, são inclusas no estrato inferior. 

Enquanto para o estrato médio considera as 

espécies que apresentam altura total entre a Mh 

mais o Sh e Mh menos o Sh. Para o estrato superior 

considera as espécies que possuem altura total 

superior a Mh mais um Sh. No entanto, para 

determinar a posição sociológica é necessário 

definir o valor sociológico (Equação 8). 

 

VF = 
𝑛º 

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100     (Equação 8) 

 

em que: VF = Valor Fitossociológico do estrato; nº 

= número de indivíduos no estrato; nº total = 

número total de indivíduos observados. 

 

Obtido o V.F. para cada estrato é possível 

calcular o valor absoluto (Equação 9) e relativo 

(Equação 10) da Posição Fitossociológica.  

 

𝑃𝑠𝐴 =   [VF(Ei) ∗ 𝑛(𝐸𝑖)] + [𝑉𝐹(𝐸𝑚) ∗
𝑛(𝐸𝑚)] + [𝑉𝐹(𝐸𝑠) ∗ 𝑛(𝐸𝑠)]      (Equação 9) 

 

PsR = 
𝑃𝑠𝐴

∑ 𝑃𝑠𝐴
∗ 100     (Equação 10) 

 

em que: PsA = Posição sociológica Absoluta da 

espécie considerada; Ei, Em, Es = Estratos Inferior, 

Médio e Superior, respectivamente; n = número de 

indivíduos da espécie considerada e PsR = Posição 

Fitossociológica Relativa. 

 

Os índices de diversidade florística utilizados 

no presente estudo foram: Índice de Shannon (H’) 

e Índice de Equabilidade de Pielou (J’), sendo 

calculados:  

 

H’ = 1 ∗ ∑
𝑛

𝑁
∗ 𝑙𝑛(

𝑛

𝑀
)     (Equação 11) 

 

em que: n = número de indivíduos amostrados para 

a i-ésima espécie; N = número total de indivíduos 

amostrados e ln = logaritmo neperiano. 

 

J’ = ∑(𝐻′)/ 𝑙𝑛(𝑁)     (Equação 12) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Foram amostrados 223 indivíduos, pertencentes 

a 5 famílias botânicas, sendo em ordem de maior 

representatividade: Fabaceae (151), Combretaceae 

(29), Euphorbiaceae (5), Myrtaceae (3) e 

Annonaceae (2). Do total de indivíduos foi possível 

identificar 14 espécies. 16 indivíduos não foram 

identificados botanicamente, os quais receberam o 

codinome “Espécie Ind. X”, em que X, representa 

um número com função de diferenciação e 

equiparação dos demais. O número baixo de 

espécies pode estar relacionado a antropização da 

área, pois a presente área se encontra rodeada por 

construções e estradas, acarretando desta forma no 

aumento do efeito de borda na vegetação. No 

entanto, a falta de estudos anteriores a respeito do 
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uso da vegetação, assim como de diversas áreas do 

semiárido (AMORIM et al., 2005), dificulta a 

coleta de informações sobre a comunidade vegetal.  

O número de espécies identificadas neste 

trabalho se mostrou inferior ao estudo de Pereira 

Júnior et al. (2012), que identificaram em uma 

região do semiárido da Paraíba, 37 espécies, 

relacionando o número com condições 

topográficas e tipos de solo, além das condições de 

pluviosidade, visto que são fatores que influenciam 

na maior ou menor quantidade de espécies. 

Com exceção da família Fabaceae, que 

apresentou 8 espécies com cada uma pertencendo a 

um gênero diferente, e a família Combretaceae que 

apresentou 2 espécies de mesmo gênero, as demais 

famílias apresentaram apenas uma espécie. 

Corroborando com o resultado de Amaral et al. 

(2012), que em seu estudo apontou a família 

Fabaceae com o maior número de espécies 

registradas, num total de 4 espécies.   

As espécies mais abundantes na área de estudo 

foram, em ordem crescente de densidade relativa: 

Combretum glaucocarpum Mart. (12,11%), 

Cenostigma macrophyllum Tul. (22,87%) e 

Pityrocarpa moniliformis Benth (24,32%); 

totalizando juntas mais de 50% das espécies 

amostradas. 

Na Tabela 1 são apresentados os parâmetros 

fitossociológicos calculados.  

 
Tabela 2. Parâmetros fitossociológicos da área de estudo, em que: N=Número de indivíduos; DA=Densidade Absoluta (ind.ha-1); 

DR=Densidade Relativa (%); DoR=Dominância Relativa (%); FR=Frequência Relativa (%); IVI=Índice de Valor de Importância; 

PsR=Posição sociológica Relativa (%); N.P.=Nome Popular. 

Nome Científico N DA DR DoR FR IVI PsR 

Annona leptopetala 2 8,34 0,90 0,42 3,23 4,54 0,72 

Cenostigma macrophyllum 51 212,64 22,87 20,81 9,68 53,35 25,23 

Combretum glaucocarpum 27 112,58 12,11 7,45 8,06 27,62 12,01 

Combretum leprosum 2 8,34 0,90 0,36 3,23 4,48 0,72 

Copaifera martii var. rigida 2 8,34 0,90 0,58 3,23 4,71 0,72 

Dalbergia cearensis 1 4,17 0,45 2,00 1,61 4,07 0,11 

Espécie Ind. 1 2 8,34 0,90 1,30 1,61 3,81 1,17 

Espécie Ind. 10 1 4,17 0,45 0,39 1,61 2,45 0,58 

Espécie Ind. 2 1 4,17 0,45 0,24 1,61 2,30 0,58 

Espécie Ind. 3 1 4,17 0,45 0,66 1,61 2,72 0,58 

Espécie Ind. 4 1 4,17 0,45 0,22 1,61 2,28 0,13 

Espécie Ind. 5 1 4,17 0,45 0,17 1,61 2,23 0,13 

Espécie Ind. 6 4 16,68 1,79 2,52 1,61 5,92 2,33 

Espécie Ind. 7 3 12,51 1,35 0,80 3,23 5,37 1,75 

Espécie Ind. 8 1 4,17 0,45 0,50 1,61 2,56 0,11 

Espécie Ind. 9 1 4,17 0,45 0,34 1,61 2,40 0,58 

Hymenaea courbaril var. stilbocarpa 20 83,39 8,97 6,78 9,68 25,43 10,31 

Manihot carthagenensis 5 20,85 2,24 2,35 6,45 11,04 2,46 

Mimosa verrucosa 13 54,20 5,83 11,47 8,06 25,36 5,28 

Myrcia tomentosa 3 12,51 1,35 0,62 3,23 5,19 1,75 

Pityrocarpa moniliformis 55 229,32 24,66 31,98 9,68 66,32 20,77 

Pterodon polygalaeflorus 2 8,34 0,90 0,61 3,23 4,73 0,69 

Rejeito de Cutia (N.P) 15 62,54 6,73 3,28 6,45 16,46 7,39 

Senegalia tenuiflora 1 4,17 0,45 0,17 1,61 2,23 0,58 

Swartzia psilonema 6 25,02 2,69 3,14 1,61 7,44 2,60 

Violeta (N.P) 2 8,34 0,90 0,85 3,23 4,98 0,72 

Total Geral 223 929,79 100,00 100,00 100,00 300,00 100,00 
Fonte: Os autores 
 

A densidade absoluta encontrada no estudo foi 

de 929,79 ind.ha-1. Silva et al. (2015) observaram 

resultado superior ao avaliar uma mata ciliar na 

comunidade de Lagoa do Barro, a 8 km do 

município de Bom Jesus, relatando um valor de 

3.445 ind.ha-1. Também próximo a região, Silva et 

al. (2018) em seu estudo realizado na comunidade 

Pé do Morro, no município de Buriti Lopes - PI, 

apresentaram uma densidade absoluta de 1.078 

ind.ha-1. Já Fernandes et al. (2017) avaliando um 

fragmento florestal na cidade de Gilbués-PI, 

encontraram apenas 172 ind.ha-1, mostrando assim 

a existência de heterogeneidade florística no 

estado. 

As espécies que apresentaram maiores valores 

de dominância relativa foram: P. moniliformis 
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(31,98%), C. macrophyllum (20,81%) e Mimosa 

verrucosa Benth. (11,47%). Lima, Coelho (2018) 

avaliando o mesmo parâmetro em uma área no 

município de Iguatu-CE constataram que as 

espécies P. moniliformes (14,8%), Combretum 

leprosum Mart. (11,40%) e Croton sonderianus 

Muell. Arg. (10,36%) foram as de maior 

dominância.   

Apesar das espécies C. glaucocarpum, C. 

macrophyllum e P. moniliformis apresentarem 

maior densidade relativa e este parâmetro se 

contrapor à dominância relativa dos indivíduos 

amostrados, tal fato pode ser explicado devido aos 

CAP’s das duas últimas espécies serem inferiores 

quando comparado aos demais. 

A presença das espécies Manihot 

carthagenesnsis (Jacq) Mull. Arg., P. moniliformis 

e a do gênero Hymeneae e Copaifera, confirmam 

que a área de estudo corresponde a uma região de 

transição, visto que Souza et al. (2017) apontam em 

seu estudo realizado nas proximidades de Bom 

Jesus, que as primeiras espécies são naturais da 

Caatinga, enquanto as seguintes ocorrem tanto no 

Cerrado quanto na Caatinga. 

Com relação a FR observou-se que as espécies 

C. macrophyllum, Hymenaea courbaril var. 

stilbocarpa e P. moniliformis (todas com 9,67%), 

seguida por M. verrucosa e C. glaucocarpum 

(ambas com 8,06%) foram as que mais se 

destacaram. Resultados equivalentes aos expostos 

por Souza et al. (2017) que expuseram a alta 

frequência de C. macrophyllum e P. moniliformis 

(ambas com 6,08%).  

As famílias que apresentaram maior IVI foram 

Combretacea (32,10%), Fabaceae (193,64%) com 

a subfamília Ceasalpiniaceae representando 

53,35%, valores estes superiores aos encontrados 

por Farias, Castro (2003), que observou 

Combretaceae (16,82%), Apocynaceae (17,23%) e 

Caesalpiniaceae (12,69%).   

A nível de espécies as que se encontraram com 

maiores valores de importância foram: P. 

moniliformis, C. macrophyllum, C. glaucocarpum, 

Hymenaea courbaril var. stilbocarpa e Mimosa 

verrucosa; resultados similares aos encontrados 

por Lemos, Meguro (2015), em seus estudos no 

município de Aiuaba, CE.  

A divisão da vegetação em estratos possibilitou 

verificar, respectivamente, 36, 158 e 29 números de 

árvores para os estratos inferior (4,8 m), médio (6,5 

m) e superior (8,2 m). Desta forma, é, portanto, 

considerada uma vegetação de porte mediana.  

 Avaliando a PsR da vegetação é perceptível o 

destaque para as espécies C. macrophyllum 

(25,23%), P. moniliformis (20,77%) e C. 

glaucocarpum (12,01%). No entanto, observa-se 

que apesar de a C. macrophyllum, possuir alto valor 

relacionado a PsR, esta encontra-se centrada nos 

estratos inferior e médio, podendo, portanto, 

representar uma característica da espécie, em 

virtude de possuir alta frequência no fragmento 

florestal estudado. 

 A alta representatividade de uma espécie na 

comunidade se dá pela presença destas em todos os 

extratos (PEREIRA-SILVA et al., 2004). Pereira-

Silva et al. (2004) acrescentam que quando uma 

espécie não se encontra distribuída em todos os 

estratos, esta possui o risco de ser futuramente 

excluída da comunidade, desde que sua 

concentração em estratos não seja uma 

característica da espécie.  

Herrera et al. (2009) afirmam que o maior valor 

da posição sociológica de uma espécie está 

relacionado ao fato que o número de indivíduos 

desta diminui gradualmente ao passo que se 

direcionam do estrato inferior para o superior. 

Desta forma presume-se que boa parte das espécies 

na área estudada apresentam tal distribuição, pois 

possuem PsR menor que 1% (Tabela 1).  

Na amostragem florística o Índice de 

Diversidade de Shannon se mostrou alto (H' = 2,34 

nats.ind-1), próximo ao encontrado por Pereira 

Júnior et al. (2012) que obtiveram 2,29 nats. ind-1 e 

inferior ao de Souza et al. (2017) de 2,70 nats. ind-

1. No entanto o resultado apresentado neste estudo 

é superior ao apresentando no estudo de Holanda 

et. al (2015), em uma região de Caatinga paraibana, 

que obteve valores entre 0,23 nats.ind-1 a 1,50 

nats.ind-1. Desta forma quanto maior for H’, maior 

será a diversidade do local. 

O índice de Equabilidade de Pielou foi igual a 

0,43, resultado similar ao encontrado por Pereira-

Silva et al. (2004) que obtiveram 0,40 o que seria 

um indicativo de desigualdade na distribuição das 

espécies na área. Calixto Junior, Drumond (2011) 

ao avaliarem um fragmento de caatinga sensu 

stricto em Pernambuco obtiveram valor superior 

(J=0,50), por meio do qual indicaram ser baixa a 

quantidade de espécies que exercem domínio sobre 

as demais.  

 

CONCLUSÕES  

As espécies mais representativas da vegetação 

estudada foram P. moniliformis e C. 
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macrophyllum, ambas da família Fabaceae, visto 

sua alta densidade, frequência e distribuição nos 

estratos.  

Os valores dos índices de diversidade 

encontrados refletiram a diversidade e abundância 

de espécies, assim como a distribuição desigual das 

mesmas no fragmento. Tais resultados foram 

equivalentes a muitos estudos realizados em áreas 

semelhantes.  
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RESUMO: A Caatinga é um bioma brasileiro que está ameaçado devido à desertificação, resultante da ocupação humana 

e uso desordenado de seus recursos. Diante disso, é necessário aliar conhecimentos taxonômicos e etnobotânicos para 

aprimorar o conhecimento sobre a diversidade florística e tornar sustentável o uso dos recursos naturais. O objetivo deste 

estudo foi produzir um checklist incluindo todas as espécies arbóreas e arbustivas encontradas na Estação Ecológica do 

Seridó. Além disso, realizamos uma revisão de literatura pesquisando os usos documentados para cada espécie. Foram 

encontradas 39 espécies pertencentes a 17 famílias, sendo Fabaceae a mais rica (14 espécies), seguida por Euphorbiaceae 

(oito espécies). Dentre os usos observados, destacaram-se aqueles para fins medicinais, madeireiros e forragem. Neste 

contexto, a maioria dos estudos etnobotânicos foca no detalhamento dos usos medicinais, e as informações sobre outros 

tipos de usos ainda são escassas. Por fim, ressaltamos que a vegetação da Caatinga pode ser utilizada para diversos fins e 

que, a partir desse conhecimento, poderemos utilizar os recursos do bioma de forma mais satisfatória e sustentável. 

Palavras-chave: Etnobotânica, Caatinga, Taxonomia.  

 

Trees and srhubs flora of the Estação Ecológica do Seridó: diversity and its uses 
 

ABSTRACT: The Caatinga is a Brazilian biome threatened due to the desertification, resulting from human occupation 

and unsustainable use of its resources. Therefore, it is necessary to combine taxonomic and ethnobotanical knowledge to 

improve the knowledge about floristic diversity and to make sustainable the use of natural resources. The main goal of 

this study was to produce a checklist including all species of trees and shrubs found in the Estação Ecológica do Seridó. 

In addition, we conducted a literature review to survey documented uses for each species. We found 39 species of 17 

families, among which Fabaceae was the richest family (14 species), followed by Euphorbiaceae (eight species). Among 

the listed species we highlight the "medicinal use", followed by "timber" and "fodder" use. In this context, most of 

ethnobotanical studies focused on details of medicinal uses, and the information on other types of uses is still scarce. 

Finally, we emphasize that the vegetation of Caatinga can be used for several purposes and that the knowledge produced 

here can support the use of the resources of the biome in a more satisfactory and sustainable way. 

Keywords: Ethnobotany, Caatinga, Taxonomy. 
 

 
INTRODUÇÃO 

A taxonomia consiste em descrever, nomear e 

ordenar organismos em sistema de classificação 

(DOMENICO et al., 2012), gerando informações 

sobre a diversidade biológica. Atualmente a 

bioinformática, em conjunto com a enorme 

quantidade de dados disponíveis, tem auxiliado 

taxonomistas a compilar diversos dados de 

ocorrência, ecologia, morfologia e genética, além 

de aprimorar alguns processos chaves da 

taxonomia como a identificação através de chaves 

interativas (CARVALHO et al., 2015). O primeiro 

passo para estudos de taxonomia, são os 

levantamentos florísticos que fornecem diretrizes 

que envolvem desde o estado de conservação e 

biodiversidade até mesmo padrões de distribuição 

das espécies (SERAFIM FILHO, 2014).      

Na Caatinga ocorrem cerca de 4.322 espécies de 

plantas com flores (c. 20% total no Brasil), sendo 

744 espécies endêmicas deste bioma (FORZZA et 

al., 2012). Segundo Silva, Freire (2010) a 

utilização da Caatinga está associada a um padrão 

de extração de recursos madeireiros e de alguns 

outros produtos em menor escala e pela grande 

ameaça de desertificação que sofre influência de 

fatores climáticos e ações antrópicas (COSTA et 

al., 2009). Os principais fatores que influenciam a 

desertificação é o mau uso do solo e o 

desmatamento, causado pela expansão urbana e a 

exploração econômica desordenada. Porém, é 

possível um uso moderado e racional da 

biodiversidade da Caatinga que ainda sim supra as 

necessidades das populações locais, como, por 

exemplo, se utilizando plantas alimentícias não 

convencionais para complementar a alimentação. 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 185 

 
 

 

Alguns autores ainda defendem o uso de plantas 

medicinais para complementar o tratamento de 

doenças e melhorar sua condiçãos de saúde 

(SILVA et al., 2015), embora mais estudos ainda 

sejam necessários para comprovar a eficácia dos 

tratamentos naturais. A etnobotânica busca o 

conhecimento e o resgate do saber botânico 

tradicional, individualmente relacionada ao uso dos 

recursos da flora (MARINHO et al., 2011). Para 

Albuquerque (2002), todas as ciências que se 

dedicam a investigar a interação entre pessoas e 

plantas estão interessadas em registrar e conhecer 

as estratégias e conhecimentos dos povos locais, 

procurando também usar essa informação em 

benefício dessas pessoas. 
Assim, o presente trabalho tem como objetivo 

listar as espécies do componente arbóreo e 

arbustivo da Estação Ecológica do Seridó (ESEC-

Seridó) e os seus usos com base em uma revisão 

bibliográfica. Desta forma, visamos melhorar 

nossa compreensão sobre a biodiversidade de um 

bioma negligenciado e verificar a potencialidade 

do uso sustentável de espécies nativas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo compreende a ESEC-Seridó, 

uma unidade de conservação (UC) de proteção 

integral. A UC pertence ao município de Serra 

Negra do Norte, situada no Rio Grande do Norte e 

possui uma área de 1.123,61 ha, inserida dentro do 

bioma Caatinga, possuindo uma vegetação que 

varia de áreas florestadas a savânicas, incluindo 

vegetação aquática e de inselbergs. O clima da 

região, na qual a Estação se encontra, é classificado 

segundo Köppen como BSh, com temperatura 

média de 27ºC e precipitação anual média de 632,7 

mm (dados da Estação Meteorológica de Cruzeta, 

RN, a 50 km da ESEC, série 1985/1994) 

(ZANELLA, 2003). 

A lista florística foi feita com base em coletas 

botânicas contendo material reprodutivo, 

percorrendo trilhas existentes na área de estudo, e 

visitas aos herbários da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), Dárdano de 

Andrade Lima (UFERSA) e na coleção in situ da 

Estação Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó) e faz 

parte do projeto intitulado, “cyber-Flora da Estação 

Ecológica do Seridó: compreendendo a diversidade 

e seus usos”. Todas as coletas feitas durante este 

estudo estão depositadas no Herbário UFRN. Os 

usos foram separados por categorias sendo elas: A 
– Alimentício; B – Medicinal e higiene pessoal; C – 

Madeireiro (construção civil e rural, movelaria e 

pequenos objetos de madeira, instrumentos 

musicais e peças esportivas); D – Tecnológico 

(aromáticos, ceras e óleos, fibras, tanantes, resinas 

e gomas); E – Energético (lenha e carvão); F – 

Forragem; G – Sistema Agroflorestal e Restauração 

Florestal; H – Arborização urbana e rural; I – 

Apícola e Melífera; J – Cultural e Religioso; K– 

Veterinário. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontradas 39 espécies arbóreas de 17 

famílias botânicas (tabela 1). As famílias com 

maior número de espécies foram Fabaceae e 

Euphorbiaceae, com 14 e oito espécies, 

respectivamente. Santana, Souto (2006) e Amorin 

et al. (2005) também encontraram Fabaceae e 

Euphorbiaceae como as famílias com maior 

número de espécies em áreas de Caatinga. No 

entanto estes estudos registraram 23 espécies 

distribuídas em 10 famílias em uma área 0,6 ha 

(Santana, Souto 2006) e 15 espécies em nove 

famílias em uma área de 1,0 ha (AMORIM et al., 

2005), para a Estação Ecológica do Seridó.  

Com exceção das espécies Erythroxylum 

pungens, Cynophala hastata, Manihot 

carthagenensis, Manihot dichotoma e Tocoyena 

sellowiana que encontram-se somente no herbário 

da UFRN, todas as demais estão depositadas em 

uma coleção informal na sede da ESEC-Seridó. 

Estão depositadas no Herbário da UFRN 22 

espécies e, destas, apenas oito também estão 

depositados no Herbário Dárdano de Andrade 

Lima - UFERSA e apenas uma espécie somente 

depositada no herbário Dárdano de Andrade Lima 

- UFERSA, M. dichotoma. Durante as atividades 

de campo realizadas até o presente momento para a 

conclusão deste trabalho foram depositadas 19 

espécies no herbário da UFRN. Entre as 40 

espécies listadas para o estudo, não foram 

encontradas usos na literatura para o E. pungens. 

Das 11 categorias de usos, 13% das espécies são 

utilizadas para fins medicinais e madeireiros, 12% 

das espécies são usadas como forragem, 11% para 

obtenção de produtos tecnológicos, fonte 

energética, SAF ou restauração florestal e apícola 

ou melífera, 6% como cultural e religioso, 5% 

como alimentícios, 4% como arborização urbana e 

rural e 3% como veterinário. 

A maior porcentagem da categoria de uso 

medicinal pode ser explicada pelo número 

significativo de publicações referentes a usos da 
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Flora da Caatinga, com base na medicina popular, 

envolvendo a etnobotânica (BASTOS et al., 2018; 

ROQUE et al., 2010; SILVA, 2015), bem como a 

versatilidade de uma mesma espécie para o 

tratamento de várias enfermidades (BEZERRA, 

2017). Com relação ao uso madereiro, a sua 

porcentagem similar ao uso medicinal para este 

trabalho, se deve ao detalhamento usado para 

definir a categoria e também a disponibilidade do 

recurso durante todo o ano (BEZERRA, 2017).   

A terceira categoria mais usada aparece como 

forragem (12%) e isso se deve, principalmente em 

épocas de estiagem, ao fato de plantas nativas da 

Caatinga, serem as únicas fontes de nutrição para 

os animais (BEZERRA, 2017). Um exemplo 

bastante comum é o Zizyphus joazeiro, espécie que 

permanece verde durante o ano todo (LORENZI, 

2008). 

Apesar da porcentagem das espécies utilizadas 

para fins energéticos (11%), serem iguais aos usos 

tecnológicos, SAF e Restauração Florestal, 

Apícola e Melífera, o primeiro merece uma atenção 

especial, devido a essa atividade ser uma das mais 

tradicionais para as plantas da Caatinga, que são 

usadas como carvão e lenha por empresas e por 

comunidades rurais, abrangendo um número 

significativo de espécies (TELES, 2005).  

Embora nos últimos anos as pesquisas 

envolvendo etnobotânica para o bioma Caatinga 

tenham aumentado, ainda são escassas para o Rio 

Grande do Norte (BEZERRA, 2017). Além disso, 

esses estudos envolvem, em sua maioria, usos para 

medicina popular, deixando de evidenciar outras 

utilidades como: uso cultural e religioso (6%), 

alimentação (5%), arborização (4%) e veterináario 

(3%).  

 

Tabela 1. Flora arbórea da Estação Ecológica do Seridó e seus usos.  

Família Espécie 
Nome 

Popular 

Herbários 

UFRN/UFERSA 
Herbário - ESEC Usos Referências 

Anacardiaceae 

Myracrodruon 

urundeuva M. 

Allemão 

Aroeira do 

sertão 

 G.S. Batista, 70 b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, 

j, k 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 

Apocynaceae 

Aspidosperma 

pyrifolium Mart. 

Pereiro  M.V.G. Marinho, s/n b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, 

j, k 

1, 3, 4, 5, 6, 

7, 9 

Bignoniaceae 

Handroanthus 

impetiginosus (Mart. 

Ex DC.) Mattos 

Pau D’arco M.B. Nascimento, 

200/  

M.A. Fernandes, 

437 

G.S. Batista, s/n b, c, 

d, e, 

g, h, i, 

j 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Bignoniaceae 
Jacaranda brasiliena 

(Lam.) Pers. 

Jacarandá  George/Geraldo/Robin 

338 

c, e, f, 

h, i  

6, 9 

Bixaceae Cochlospermum 

vitifolium (Willd.) 

Spregn. 

Pacoté A.C. Davi, 3 G.S. Batista, 35 b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, 

j 

2, 4, 6, 10 

Burseraceae Commiphora 

leptophloeos (Mart.) 

Gillette 

Imburana A.C. Davi, 9 F.Marcelo/George/Simon, 

514 

a, b, 

c, d, 

e, f, g, 

h, i, j 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 9 

Capparaceae Capparis flexuosa 

(L.) L. 

Feijão bravo  M.G.V. Marinho, s/n b, d, 

e, f, g, 

i, j, k 

2, 4, 6 

Capparaceae Cynophalla hastata 

(Jacq.) J.Presl 

Feijão bravo A. Almeida, 7021/  

A.C. Davi, 21/  

A.C. Davi, 19 

 b, c, 

d, e, f, 

g, h, i 

1, 4, 3, 6 

Chrysobalanaceae Licania rigida Benth. Oticica  G.S. Batista/Armenio, 52 a, b, 

c, d, 

e, f, g, 

h, i, j  

4, 5, 6, 10 

Combretaceae Combretum leprosum 

Mart. 

Mofumbo A. Trindade, s.n/  

A.C. Davi, 6/  

A. Fernandes, 63 

F. Marcelo Simon/ 

George, 477 

b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, 

j 

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9 
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Erythroxylaceae Erythroxylum 

pungens O. E Schulz 

Rompe 

gibão 

G.M. Pereira, 1 G.S. Batista/Filosofino, 

204 

  

Euphorbiaceae Cnidoscolus 

quercifolius Pohl  

Faveleira  M.I.B. Loiola, 859/  

V.P. Moreira, 237/  

A.C. Davi, 14 

G.S. Batista, s.n a, b, 

c, d, 

e, f, g, 

i, j, k 

3, 4, 5, 6, 9 

Euphorbiaceae Croton blanchetianus 

Baill. 

Marmeleiro A.A. Roque, 1530/  

A.C. Davi, 10 

G.S. Batista, 137 b, c, 

d, e, f, 

k 

2, 3, 5 

Euphorbiaceae Croton 

heliotropiifolius 

Kunth 

Velame  M.I.B. Loiola, 837/  

V.P. Moreira, 381/  

C.G.T. Ferreira, 6 

G.S. Batista , 20 b, c, 

d, f, i 

5, 6 

Euphorbiaceae Jatropha mollissima 

(Pohl) Baill. 

Pinhão 

bravo 

A.C. Davi, 7/  

A.C. Davi, 11 

G.S. Batista , 03 b, c, 

d, e, 

g, h, i, 

j, k 

3, 4, 5, 6 

 

Euphorbiaceae Sapium argutum 

(Müll.Arg.) Huber 

Pau-de-leite   G.S. Batista/Filosofino, 

202 

b, c, f 3 

Euphorbiaceae Manihot 

carthagenensis (Jacq.) 

Müll.Arg 

 A.C. Davi, 12/ 

Fernandes, A. 61 

 a, c, 

d, g, 

h, 

6, 10 

Euphorbiaceae Manihot dichotoma 

Ule 

 R.C. Oliveira, 1917  a, c, 

d, f 

3, 6 

Euphorbiaceae Manihot 

pseudoglaziovii Pax 

& K.Hoffm. 

Maniçoba  G.S. Batista, s.n a, f  6 

Fabaceae Acacia glomerosa 

Benth. 

Serra goela  G.S. Batista, 198 b, c, 

d, e, f, 

g, i, j 

4, 6, 7 

Fabaceae Amburana cearensis 

(Allemão) ACSm. 

Cumaru  V.P. Moreira, 259 G.S. Batista, s.n b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, 

j 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Fabaceae Anandenanthera 

colubrina (Vell.) 

Brenan 

Angico A.C. Davi, 22/ 

A. Fernandes, s.n 

M.G.V. Marinho, 01 a, b, 

c, d, 

e, f, g, 

h, i, j, 

k 

2, 3, 4, 5, 6, 

8 

Fabaceae Bauhinia aculeata L. Mororó de 

espinho 

 George/Irmão/Geraldo, 

327 

b, f 6 

Fabaceae Bauhinia cheilantha 

(Bong.) Steud. 

Mororó A.C. Davi, 12/  

A. Fernandes, 79 

G.S. Batista, s.n a, b, 

c, d, 

e, f, g, 

h, i, j 

1, 3, 4, 5, 6, 

7 

Fabaceae Erythina velunita 

Willd. 

Mulungu  G.S. Batista, 56 b, c, 

d, e, f, 

g, h, i 

1, 3, 5, 6, 8 

Fabaceae Libidibia ferrea 

(Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 

Jucá M.I.B. Loiola, 634 G.S. Batista, s.n b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, 

j, k 

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Fabaceae Luetzelburgia 

auriculata (Allemão) 

Ducke 

Pau mocó  G.S. Batista, 241 a, c, 

e, f, g, 

h, i, j 

4, 6 

Fabaceae Mimosa 

ophthalmocentra 

Benth. 

Jurema 

vermelha 

 G.S. Batista, 221 b, c, i 6 

Fabaceae Mimosa tenuiflora 

(Willd.) Poir. 

Jurema preta  A.C. Davi, 5 G.S. Batista, 231 b, c, 

d, e, f, 

g, i, j, 

k 

2, 3, 4, 5, 6, 

9 
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Fabaceae Pithecellobium 

diversifolium Benth. 

Espinheiro 

bravo 

A.C. Davi, 17/  

C.G.T. Ferreira, 219 

F. Marcelo/Simon, 546 b, c, 

e, f, h, 

i 

3, 6, 10 

Fabaceae Poincianella 

pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz 

Catingueira  A.C. Davi, 4/  

A.C. Davi, 15 

G.S. Batista, 12 b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, 

j, k 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 10 

Fabaceae Piptadenia stipulacea 

(Benth.) Ducke 

Jurema 

branca  

M.I.B. Loiola, 825/  

A.C. Davi, 2/  

V.P. Moreira, 236/  

A. Fernandes, 71 

G.S. Batista, s.n b, c, 

d, e, f, 

g, h, i, 

j  

2, 3, 4, 6, 

10 

Fabaceae Senna macranthera 

(DC. ex Collad.) 

H.S.Irwin & Barneby  

Fedegoso M.B. Nascimento, 

204 

G.S. Batista, 14 b, c, 

e, f, g, 

h, i 

6, 8 

Malvaceae Pseudobombax 

marginatum (A.St.-

Hil., Juss. & 

Cambess.) A.Robyns 

Embiratanha  G.S. Batista, s.n a, b, 

c, d, f, 

g, h, j 

1, 4, 5, 6, 9 

Nyctaginaceae Guapira tomentosa 

(Casar.) Lundell 

João mole  G.S. Batista, 171 b, c, k 3, 6 

Polygonaceae Triplaris 

gardineriana Wedd. 

Pajeú  G.S. Batista, 61 b, c, 

d, e, f, 

g, h, i 

3, 5, 6, 9 

Olacaceae Ximenia americana L. Ameixa do 

mato 

 G.S. Batista, 36 a, b, 

c, d, f, 

g, h, i, 

j, k 

2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Ramnaceae Zizyphus joazeiro 

Mart. 

Joazeiro A.C. Davi, 18 M.G.V. Marinho, s.n a, b, 

c, d, 

e, f, g, 

h, i, j, 

k 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Rubiaceae Tocoyena sellowiana 

(Cham. & Schltdl.) 

K.Schum. 

Jenipapo 

bravo 

A.C. Davi, 16  a, b 5, 6 

Categorias: A – Alimentício, B – Medicinal e Higiene pessoal, C – Madeireiro, D – Tecnológico, E – Energético, F – Forragem, G 

– Sistema agroflorestal e restauração florestal, H – Arborização urbana e rural, I – Apícola e Melífera, J – Cultural e Religioso, K – 

Veterinário. As siglas presentes nos herbários UFRN/UFERSA/ESEC, correspondem as iniciais dos coletores. Referências: 

ALVAREZ et al. 2012 – 1, BASTOS et al. 2018 – 2, LUCENA et al. 2007 – 3, MAIA, 2004 – 4, ROQUE et al. 2010 – 5, SAMPAIO 

et al. 2005 – 6, CHAVES, 2005 – 7, LORENZI, 2008 – 8, LORENZIa, 2010 – 9, LORENZIb, 2010 – 10. 
Fonte: os autores. 

 
CONCLUSÃO 

Devido a pouca valorização da flora da 

Caatinga, poucos são os estudos que abordam 

diferentes usos, além de medicinal para o estado do 

Rio Grande do Norte. As maiores partes das 

referências utilizadas para a revisão bibliográfica 

deste trabalho foram de outros estados ou foram 

encontrados usos de formas mais abrangente em 

livros e guias. Por isso devemos levar em 

consideração os usos relatados e vividos pelos 

conhecimentos tradicionais do sertanejo, 

evidenciado, através do estudo etnobotânico, 

buscando conservar, valorizar e valorar os recursos 

da Caatinga, evitando a subutilização da flora do 

sertão.  
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RESUMO: O levantamento florístico é uma ferramenta indispensável para o conhecimento de um ecossistema, pois visa 

conhecer as espécies que ocorrem em uma determinada área geográfica. O objetivo do presente trabalho foi realizar o 

levantamento florístico e caracterizar, por meio de medidas dendrométricas, os indivíduos arbóreos do Horto Florestal do 

Centro de Saúde e Tecnologia Rural da Universidade Federal de Campina Grande, em Patos-PB, cuja área é de 

aproximadamente 4,3 hectares. Em Fevereiro de 2019, foi realizado um censo e mensurados todos os individuos que se 

encontravam na área, totalizando 10 dias de coletas. Todos os indivíduos arbustivo-arboreos cuja circunferência a altura 

do peito (CAP) ≥ 6,0 cm, foram medidos com auxílio de fita métrica. Na medição da altura total (HT), foi utilizada uma 

mira topográfica com 4 m de altura com precisão de 0,5 m. As espécies foram identificadas em campo pelo nome comun 

e, posteriormente, se fez a confirmação dos nomes na literatura especializada. Considerando a sanidade dos indivíduos 

foi feita a classificação como sadias, doentes e mortas. Para as estimativas das características dendrométricas foi usada 

uma planilha eletrônica. Foram quantificados 4220 indivíduos arbustivo-arbóreos distribuídos em 18 famílias, 47 gêneros 

e 49 espécies. Das espécies que apresentaram maior número de indivíduos destacam-se: Leucaena leucocephala 

(34,15%), Prosopis juliflora (26,82%), Mimosa tenuiflora (8,36%), Azadirachta indica (5,19 %). As espécies foram 

classificadas em nativas (1197) e exóticas (3016). Quanto a sanidade 3300 espécies estão sadias, 619 doentes e 301 

mortas. A família Fabaceae apresentou o maior número de espécies. Constatou-se que duas espécies exóticas predominam 

e se sobressaem em relação as nativas, destacando a L. leucocephala e P. juliflora. Portanto, é necessária a execução de 

ações, como por exemplo, o desbaste de espécies exóticas e o plantio de nativas. 

Palavras-chave: levantamento florístico, ecossistemas, censo. 

 

Floristry and Dendrometric Characteristics of Shrubby-Arboreal Individuals from the Forest Garden at 

UFCG/CSTR/UAEF-Campus of Patos-PB 
 

ABSTRACT: Floristic survey is an indispensable tool in the knowledge of an ecosystem, because it aims to know the 

species that occur in a certain geographic area. The objective of the present work was to carry out the floristic survey 

and characterize the dendrometric measurements of the arboreal individuals of Forest Garden of the Rural Technology 

and Health Center (CSTR) at the Federal University of Campina Grande (UFCG), in Patos-PB, whose area is 

approximately 4.3 hectares. In February 2019, a 10 days collection census was taken and all the individuals in the area 

were measured. All shrub-arboreous individuals whose circumference at breast height (CAP) ≥ 6.0 cm, were measured 

using a tape measure. In the measurement of the total height (HT), a topographical survey was used with a height of 4m 

with an accuracy of 0.5 m. The species were identified in the field by the usual name, and later confirmed in the specialized 

literature. The health classification was given as healthy, sick and dead. For the estimates of dendrometric 

characteristics, spreadsheet was used. A total of 4220 shrub-tree individuals distributed in 18 families, 47 genera and 49 

species were quantified. Of the species with the highest number of individuals, Leucaena leucocephala (34,15%), 

Prosopis juliflora (26,82%), Mimosa tenuiflora (8,36%) and Azadirachta indica (5,19%) stand out. The species were 

classified as native (1197) and exotic (3016). As for their health, 3300 species are healthy, 619 sick and 301 dead. The 

Fabaceae family presented a larger number of species. It was verified that two exotic species predominate and stand out 

when compared to the native ones, emphasizing L. leucocephala and P. juliflora. It is necessary to carry out actions, such 

as the thinning of exotic species and the planting of native species. 

Keywords: floristic survey, ecosystem, census. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A região semiárida do nordeste do Brasil 

apresenta características climáticas complexas, 

com elevados níveis de radiação solar e 

precipitações irregulares e mal distribuídas no 

tempo e no espaço. A flora e a fauna distribuídas 

na região estão submetidas à escassez de água, às 

variações climáticas e à ação do homem e seus 
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animais, prejudicando os seres vivos e o ambiente 

em geral (LUCENA, 2016). 

A vegetação da região semiárida é denominada 

de Caatinga e constitui uma das principais fontes 

de renda para a sua população, sendo uma 

formação florestal composta por espécies xerófilas 

e caducifólias adaptadas às variações 

edafoclimáticas e topográficas da região, com uma 

grande biodiversidade e com muitas espécies 

endêmicas, porém, submetidas a forte ação 

antrópica. 

Os efeitos da ação humana podem ser notados 

no Horto Florestal da UFCG campus de Patos-PB, 

que se encontra próximo ao Viveiro Florestal, onde 

se produzem mudas de espécies nativas e exóticas. 

Com isso, ocorrem descartes inadequados de 

mudas e sementes no Horto Florestal de maneira 

que as plantas exóticas suplantam as nativas que lá 

existem, homogeneizando a vegetação. 

 Outra condição para que as plantas exóticas 

tenham se proliferado neste ambiente foi a 

presença de bovinos.  Segundo Silva (2017), em 

virtude de secas intensas passadas na região, o gado 

da raça Sindi da Fazenda experimental 

(NUPEÁRIDO), que pertencente à Universidade 

Federal de Campina Grande, foi introduzido no 

Horto Florestal, como forma de garantir a 

sobrevivência do mesmo no período crítico.  

De acordo com o mesmo autor, também, na área 

do horto, foi realizado um manejo de alguns 

indivíduos das espécies exóticas Prosopis juliflora 

(algaroba) e Leucena leucocephala (leucena). 

Considerando que estas espécies são exóticas 

invasoras, Dantas, Souza (2004), diz que são 

consideradas a segunda maior ameaça à 

biodiversidade mundial e sua introdução fora do 

limite de origem conhecido, ocorre devido a 

dispersão acidental e/ou intencional das atividades 

antrópicas. 

Desse modo, as características que possibilitam 

dizer que as espécies exóticas se tornem invasoras 

são: facilidade de germinação, produção de 

sementes pequenas, alto potencial de dormência 

das sementes, alto potencial de dispersão, 

frutificação e floração prolongadas, alta taxa de 

crescimento, alto potencial reprodutivo na 

brotação, pioneirismo e ausência dos inimigos 

naturais (SANTANA, ENCINAS, 2008). 

Em vista disso, para Guedes-Bruni (1997), o 

levantamento florístico denota uma importante 

etapa no conhecimento de um ecossistema, pois 

visa conhecer as espécies que ocorrem em uma 

determinada área geográfica. Em consonância, 

Souza (2016) reitera que, além do conhecimento 

das espécies que ocorrem em uma área, o 

levantamento florístico permite que sejam feitas 

comparações simples entre os indivíduos arbóreos 

entre diversas áreas. 

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi 

realizar o levantamento florístico e caracterizar os 

indivíduos arbustivo-arbóreos do Horto Florestal 

do Centro de Saúde e Tecnologia Rural da 

Universidade Federal de Campina Grande, em 

Patos-PB, através de medidas dendrométricas, 

diagnosticando o estado de conservação da 

vegetação presente na área, de forma a subsidiar 

ações futuras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Localização e Características da Área 

Pesquisada  

O trabalho foi realizado no Horto Florestal 

ligado a Unidade Acadêmica de Engenharia 

Florestal da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG/CSTR), localizado na cidade de 

Patos-PB. O clima da região é classificado, 

segundo Köppen (1996), como BSh, semiárido, 

com temperaturas médias anuais superiores a 25°C 

e pluviosidade com média anual de 27,8 mm com 

irregularidade na distribuição das chuvas. O Horto 

possui contorno retangular e uma área de 

aproximadamente de 4,3 hectares, conforme ilustra 

a Figura 1. Devido ser uma área pequena, optou-se 

por realizar um censo das espécies arbustivo-

arbóreas existentes na área. Para facilitar a 

contagem e medições dos vegetais, a área estudada 

foi demarcada com fitas e barbantes para evitar a 

contagem repetida das espécies. 

 

 

Figura 1 – Localização geográfica do Horto Florestal na 

Universidade Federal de Campina Grande -Patos, PB. 

Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor 2019 (consulta em: 

28/02/2019). 

 

O censo teve início em 12 de fevereiro de 2019 

e foi finalizado em 22 de fevereiro de 2019, 
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totalizando 10 dias de coletas. Foram mensurados 

todos os indivíduos cuja circunferência à altura do 

peito (CAP) ≥ 6,0 cm, com auxílio de fita métrica. 

Para estimar a altura total (HT), foi utilizada uma 

mira topográfica com 4 m de altura com precisão 

de 0,5 m. 

 

Levantamento florístico 

As espécies foram identificadas inicialmente 

em campo por seus nomes comuns, com o auxílio 

de um mateiro. Posteriormente, a identificação 

botânica foi realizada por meio de literatura 

especializada, de forma que a ficar em consonância 

com o Flora do Brasil 2020. 

 

Características quantitativas e qualitativas 

Os dados quantitativos e qualitativos dos 

indivíduos arbóreos foram digitados em planilha 

eletrônica. As espécies encontradas foram 

classificadas de acordo com a espécie florestal, 

Circunferência na altura do peito (CAP), 

Circunferência na base (CNB) e altura. 

Na análise qualitativa, foram avaliados os 

aspectos das espécies, especificando a sanidade das 

árvores, classificando-as como: sadia, doente ou 

morta. Já na quantitativa foram feitas as 

frequências relativa e absoluta, organizando os 

dados do levantamento de campo nas tabelas, 

apresentando informações claras e objetivas dos 

indivíduos arbustivo-arbóreos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No levantamento florístico da área de estudo 

foram quantificados 4220 indivíduos arbustivo-

arbóreos distribuídos em 18 famílias, 47 gêneros e 

49 espécies. Foram identificadas 4213 árvores e 

arbustos e 7 indivíduos não foram identificados 

(Tabela 1). Das espécies que apresentaram maior 

número de indivíduos destacam-se: A Leucaena 

leucocephala (34,15%), Prosopis juliflora 

(26,82%), Mimosa tenuiflora (8,36%), 

Azadirachta indica (5,19 %). 

A predominância da L. leucocephala e P. 

juliflora e A. indica em relação às demais espécies 

deve-se ao rápido crescimento desta, interferências 

de alelospolia e alelopatia, além da grande 

adaptabilidade às condições semiáridas. No 

entanto, estas espécies por serem consideradas 

exóticas diminuem a diversidade da vegetação 

nativa, a exemplo do Pereiro, Cumaru, Imbiratanha 

e Braúna que apresentaram apenas um indivíduo de 

cada espécie. 

Silva (2017), reitera que o elevado número de 

indivíduos de L. leucocephala e P. juliflora e A. 

indica nesta área está atrelado a grande capacidade 

de propagação dessas espécies, se deve a facilidade 

de regeneração e dispersão e também de condições 

favoráveis de solo, onde favorecem sua 

conservação e consequentemente sua dominância. 

 
Tabela 1. Censo dos indivíduos arbóreos e arbustivos no Horto Florestal da Universidade Federal de Campina Grande campus de 

Patos-PB. 

Nome 

Comum 
Nome científico Família Origem FA FR 

Sanidade 

S D M 

Leucena 
Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit 
Fabaceae Exótica 1441 34,15 

1090 194 157 

Algaroba Prosopis juliflora (Sw.) DC. Fabaceae Exótica 1132 26,82 919 165 48 

Jurema Preta Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae Nativa 353 8,36 257 81 15 

Nim Azadirachta indica A.Juss. Meliaceae Exótica 219 5,19 168 37 14 

Espinheiro Pithecellobium diversifolium Benth. Fabaceae Nativa 142 3,36 111 24 7 

Angico 
Anaderanthera colubrina (vell.) 

Brenon 
Fabaceae Nativa 120 2,84 

89 6 25 

Catingueira 
Cenostigma bracteosa (Tul.) L.P. 

Queiroz 
Fabaceae Nativa 116 2,75 

99 13 4 

Feijão Bravo Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Capparaceae Nativa 114 2,70 93 18 3 

Pinhão Bravo Jatropha molíssima (Pohl) Baill. Euphorbiaceae Nativa 98 2,32 89 8 1 

Sabiá Mimosa caesalpiniifolia Benth. Fabaceae Nativa 90 2,13 79 6 5 

Muquém 
Albizia inundata (Mart.) Barneby & 

J. W. Grimes Biguazeiro 
Fabaceae Nativa 58 1,37 

40 16 2 

Craibeira 
Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth. & Hook.f.exS.Moore 
Bignoniaceae Nativa 49 1,16 

34 13 2 

Aroeira Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Nativa 33 0,78 30 3 - 

Faveleira Cnidoscolus quercifolius Pohl Euphorbiaceae Nativa 33 0,78 32 - 1 

Juazeiro Ziziphus joazeiro Mart. Rhamnaceae Nativa 32 0,76 31 1 - 
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Flor De Seda 
Calotropis procera (Aiton) 

W.T.Aiton 
Apocynaceae Exótica 28 0,66 

18 8 2 

Turco Parkinsonia aculeata L. Fabaceae Exótica 18 0,43 9 8 1 

Pau Ferro 
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 
Fabaceae Nativa 15 0,36 

8 7 - 

Pata De Vaca Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Fabaceae Nativa 14 0,33  1 - 

Gliricidia 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 

Walp. 
Fabaceae Exótica 13 0,31 

11 - 2 

Mofumbo Combretum leprosum Mart. Combretaceae Nativa 12 0,28 10 - 2 

Mamona Ricinus communis L. Euphorbiaceae Exótica 12 0,28 11 1 - 

Ipê Roxo 
Handroanthus impetiginosus (Mart. 

ex DC.) Mattos 
Bignoniaceae Nativa 10 0,24 

9 - 1 

Cajarana Spondias mombin L. Anacardiaceae Nativa 7 0,17 7 - - 

Não 

identificadas 
------------------- ---------------- ---------- 7 0,17 

3 - 4 

Ingazeira Inga edulis Mart. Fabaceae Nativa 5 0,12 2 3 - 

Tamboril 
Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong. 
Fabaceae Nativa 5 0,12 

3 - 2 

Pinhão Roxo Jatropha gossypiifolia L. Euphorbiaceae Nativa 4 0,09 4 - - 

Cipó De 

Chumbo 
Cuscuta racemosa Mart. Convolvulaceae Nativa 4 0,09 

4 - - 

Azeitona 

Preta 
Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae Exótica 4 0,09 

3 1 - 

Oiticica Licania rígida Benth. Chrysobalanaceae Nativa 4 0,09 - 3 1 

Jurema 

Branca 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ducke 
Fabaceae Nativa 4 0,09 

4 - - 

Marizeiro Geoffroea spinosa Jacq. Fabaceae Nativa 3 0,07 3 - - 

Mulungu Erythrina velutina Willd. Fabaceae Nativa 3 0,07 3 - - 

Barriguda Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum. Malvaceae Nativa 2 0,05 2 - - 

Camará Lantana câmara L. Verbenaceae Exótica 2 0,05 2 - - 

Marmeleiro Croton blanchetianus Baill. Euphorbiaceae Nativa 2 0,05 1 - 1 

Braúna Schinopsis brasiliensis Engl. Anacardiaceae Nativa 1 0,02 - - 1 

Pereiro 
Aspidosperma pyrifolium Mart. & 

Zucc. 
Apocynaceae Nativa 1 0,02 

1 - - 

Tamarindo Tamarindus indica L. Fabaceae Exótica 1 0,02 - 1 - 

Mandacaru Cereus jamacaru DC. Cactaceae Nativa 1 0,02 1 - - 

Acerola Malpighia glabra L. Malpighiaceae Exótica 1 0,02 1 - - 

Imbiratanha 
Pseudobombax marginatum (A.St.-

Hil., Juss. & Cambess.) A.Robyns 
Malvaceae Nativa 1 0,02 

1 - - 

Cumaru 
Amburana cearenses (Allemão) 

A.C.Sm. 
Fabaceae Nativa 1 0,02 

1 - - 

Mangueira Mangifera indica L. Anacardiaceae Exótica 1 0,02 1 - - 

Pinha Annona squamosa L. Annonaceae Exótica 1 0,02 1 - - 

Maria Preta Solanum americanum Mill. Solanaceae Nativa 1 0,02 1 - - 

Eucalipto Eucalyptus sp. Myrtaceae Exótica 1 0,02 1 - - 

Farinha Seca 
Peltophorum dubium (Spreng.) 

Taub. 
Fabaceae Nativa 1 0,02 

- 1 - 

TOTAL    4220 100 3300 619 301 

*FA= Frequência Absoluta, FR= Frequência Relativa, S= Sadia, D= Doente e M= Morta 

Fonte: autores (2019) 

 
Com relação aos parâmetros dendrométricos 

utilizados, verificou-se que houve diferenças 

significativas (quadro 1). 
 

Quadro1. Parâmetros Dendrométricos dos indivíduos 

arbóreos e arbustivos no Horto Florestal da Universidade 

Federal de Campina Grande campus de Patos-PB. 

  CAP 

(cm) 

DAP 

(cm) 

HT* 

(m) 

Valor Máximo 304 96,815 16 

Valor Médio 17,188 5,472 5 

Valor Mínimo 6 1,911 2 

*HT= Altura Total; CAP= Circunferência à altura do peito; 

DAP= Diâmetro à altura do peito. 

Fonte: autores (2019). 

 

As espécies foram classificadas em nativas e 

exóticas, onde as exóticas (2874 indivíduos) se 

sobressaíram em relação as nativas (1339 
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indivíduos), conforme a Figura 1. Vale salientar 

que duas das espécies exóticas predominam em 

grande quantidade em relação as nativas, com 

destaque para as espécies L. leucocephala e P. 

juliflora, com 1441 e 1132 indivíduos, 

respectivamente. É válido destacar que das 

espécies nativas a M. tenuiflora (353), P. 

diversifolium (142),  A. colubrina (120), C. 

bracteosa (126) e C. flexuosa (114) foram as que 

apresentaram maior quantidade de representares. 

 
Figura 1. Distribuição dos individuas arbóreos e arbustivos 

quanto a origem no Horto Florestal da Universidade Federal 

de Campina Grande campus de Patos-PB. 

Fonte: autores (2019). 

 

Em nível de família, verificou-se que a família 

Fabaceae apresentou maior quantidade de 

indivíduos, com índice de 83,4%, representando 20 

espécies, com total de 3542 indivíduos, seguido 

pelas famílias Meliaceae (219) e Euphorbiaceae 

(149), onde as mesmas concomitantemente com as 

espécies da família Fabaceae contribuíram com 

92,48% do total de indivíduos amostrados 

conforme a Tabela 2.  

 
 

Tabela 2. Distribuição do número de indivíduos arbóreos e 

arbustivos por família no Horto Florestal da Universidade 

Federal de Campina Grande campus de Patos-PB. 

Fonte: autores (2019). 

 

Silva (2014) em seu trabalho verificou que 

independente do estrato da vegetação a família 

Fabaceae foi a que apresentou um maior número de 

espécies, seguida pelas famílias Anacardiaceae, 

Euforbiaceae e Rubiaceae. De acordo com Queiroz 

(2009), as espécies da família Fabaceae são 

encontradas em praticamente todos os ambientes 

terrestres. 

No tocante a sanidade das espécies, 3300 

apresentaram um bom aspecto sendo classificadas 

como sadias, 619 apresentaram um aspecto 

satisfatório, porém, doente e 301 estavam mortas 

(Figura 2).  

 

 
Figura 2. Porcentagem da sanidade dos indivíduos arbóreos e 

arbustivos no Horto Florestal da Universidade Federal de 

Campina Grande campus de Patos-PB. 

Fonte: autores (2019). 

 

De acordo com o levantamento qualitativo, os 

principais problemas de fitosanidade encontrados 

foram: periderme secas e/ou com a presença de 

ataque de formigas e cupins. Souza et al (2013) em 

seu trabalho sobre Avaliação Quantiqualitativa e 

Fitossanitária das Espécies Vegetais o Campus IV 

– UEPB, relata os mesmos problemas, destacando 

que a periderme dos vegetais doentes também 

estava desidratada e com ataques de cupins e 

formigas.  

 

CONCLUSÃO 

A família Fabaceae foi a que apresentou um 

maior número de espécies, seguida pelas famílias 

Meliaceae, Euforbiaceae e Capparaceae. 

Observou-se que duas espécies exóticas 

predominaram na área de estudo e apresentaram 

grande quantidade de indivíduos se comparado 
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com as nativas, com destaque para as espécies L. 

leucocephala e P. juliflora. Dessa forma torna-se 

imprescindível a realização de ações, tais, como o 

desbaste e plantio de novas espécies, no sentido de 

promover uma maior heterogeneidade de espécies 

na área, contribuindo assim para a realização de 

práticas acadêmicas. 
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RESUMO: Estudar locais que sofreram com ações antrópicas permite entender o processo de restabelecimento ecológico. 

Interferências, como a presença de espécies exóticas invasoras, podem acabar limitando o desenvolvimento das espécies 

arbóreas nativas nessas áreas desestabilizando o processo de sucessão ecológica. Dessa forma, o objetivo deste trabalho 

foi analisar a florística e a fitossociologia juntamente com classificação sucessional e síndrome de dispersão em uma área 

de capoeirão localizado no município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Pra esse estudo, foi realizado um censo 

(inventário 100%) em uma área de 24 ha, onde todos os indivíduos com circunferência a altura do peito (CAP) ≥ 15 cm 

foram mensurados, em altura e diâmetro, identificados e classificados quanto aos grupos ecológicos e síndrome de 

dispersão. Neste contexto houve a ocorrência de 343 indivíduos distribuídos em 13 famílias botânicas e 24 espécies 

arbóreas. Dessas espécies, percebe-se a ocorrência de exóticas invasoras que apresentaram maiores valores de densidade, 

porém com baixa riqueza na área, mas que podem comprometer o desenvolvimento do processo de sucessão ecológica. 

O índice de diversidade de Shannon (H) foi de 1,93 nats/ind-¹ sendo um valor baixo em relação a remanescentes florestais 

estabelecidos na região. Os grupos ecológicos demonstraram que a área se encontra em estágio inicial de sucessão já que 

apresentaram maior número de espécies secundária inicial e pioneiras. A dispersão predominante é a zoocoria que 

demonstra ser de suma importância para manutenção da diversidade na área, mas pode comprometer o desenvolvimento 

em decorrência da presença de espécies exóticas invasoras que são mais favorecidas pela dispersão por animais, do que 

as espécies nativas. 

Palavras-chave: espécies, invasoras, grupos ecológicos, dispersão. 

 

Floristic, phytosociology and ecological characterization in a brushwood area of Cabo de Santo 

Agostinho, Pernambuco. 

 
ABSTRACT: Studying places that have suffered from anthropic actions allows to understand the process of ecological 

restoration. Interferences such as the presence of exotic invasive species may end up limiting the development of native 

tree species in these areas, destabilizing the process of ecological succession. Thus, the objective of this study was to 

analyze floristic and phytosociology together with successional classification and dispersal syndrome in a brushwood 

area located in the municipality of Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. For this study, a census (100% survey) was 

carried out in an area of 24 ha, where all individuals with chest circumference (CAP) ≥ 15 cm were measured, in height 

and diameter, identified and classified as to ecological groups and dispersion syndrome. In this context, 343 individuals 

were distributed in 13 botanical families and 24 arboreal species. Of these species, it was possible to observe the 

occurrence of exotic invasives that presented higher density values, but with low richness in the area, but that can 

compromise the development of the process of ecological succession. The Shannon (H) diversity index was 1.93 nats/ind-

¹ being a low value in relation to forest remnants established in the region. The ecological groups demonstrated that the 

area is at the initial stage of succession since they had a higher number of initial secondary and pioneering species. The 

predominant dispersion is the zoochory that proves to be of great importance for the maintenance of diversity in the area, 

which may compromise the development due to the presence of exotic invasive species that are more favored in animal 

dispersion than native species. 

Keywords: Species, invasive, ecological groups, dispersion. 

 

 
INTRODUÇÃO 

As capoeiras e os capoeirões, que são fases 

antrópicas da vegetação secundária e não 

constituem tipos de vegetação. São normalmente 

encontradas em áreas onde houve algum tipo de 

impacto ambiental de origem, quase sempre, 

antrópica e que atualmente, por conta de sua 

resiliência vem sofrendo processo de regeneração.  

Parte dessa regeneração pode ser estudada 

realizando estudos sobre os componentes da 
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vegetação. A fitossociologia é um instrumento que 

têm contribuído para caracterização das 

comunidades vegetais, sendo considerada uma 

valiosa ferramenta na determinação das espécies 

mais importantes dentro de uma determinada 

comunidade, avaliando a necessidade de medidas 

voltadas para a recuperação dessas áreas (GIEHL, 

BUDKE, 2011; CHAVES et al, 2013). Além da 

fitossociologia, atributos chaves como o de grupos 

ecológicos e a síndrome de dispersão são 

fundamentais para o entendimento de áreas de 

capoeira. De acordo com Nunes (2011), durante o 

processo sucessional secundário, a vegetação sofre 

uma evolução que vai desde a formação de gramas 

e arbustos, até o estabelecimento de uma possível 

floresta em estágios sucessionais mais avançados 

havendo um rápido aumento de biomassa, com 

uma produtividade de quase o dobro de uma 

floresta primária (PUIG, 2005).    

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 

analisar, através de um levantamento florístico e 

fitossociológico com a classificação sucessional e 

síndromes de dispersão de sementes, o componente 

arbóreo em uma área de capoeirão localizada no 

município de Cabo de Santo Agostinho, 

Pernambuco.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área estudada possui aproximadamente 24 ha 

e está inserida no Complexo Industrial Portuário de 

SUAPE, estando localizado próximo às margens da 

rodovia PE-60, no município de Cabo de Santo 

Agostinho, Pernambuco (Figura 1).  

Em relação ao clima da região, de acordo com a 

classificação Köppen é do tipo Am, sendo um 

clima tropical úmido com uma temperatura média 

anual de 25,1 ºC e precipitação média anual de 

1991 mm. 

 

 
 

FIGURA 1 - Localização da área estudada inserido no 

Complexo Portuário de SUAPE – Cabo de Santo Agostinho, 

PE. 

 

Levantamento e análise dos dados 

Para o levantamento florístico e 

fitossociológico utilizou-se o Censo (Inventário 

100%), mensurando-se todos os indivíduos com 

nível de inclusão escolhido reproduzindo 

exatamente todas as características da população 

fornecendo os seus parâmetros, valores reais ou 

verdadeiros (PELLICO NETTO e BRENNA, 

1997).  

Dessa forma, todos os indivíduos arbóreos com 

circunferência igual ou maior que 15 cm a 1,30 m 

do solo (CAP ≥ 15 cm) foram mensurados com 

auxílio de uma fita métrica graduada em cm. Já a 

altura foi estimada com auxílio de um podão com 

módulos de 2 metros. 

A identificação das espécies foi realizada por 

um especialista e a grafia dos nomes científicos 

nessa pesquisa seguem o padrão sugerido pelo 

Angiosperm Philogeneny Group III (APG III, 

2009) 

A análise fitossociológica foi realizada pelos 

seguintes parâmetros: densidade absoluta, 

densidade relativa, dominância absoluta, 

dominância relativa, frequência absoluta, 

frequência relativa, valor de cobertura e valor de 

importância. A diversidade florística foi analisada 

por meio do Índice de Diversidade de Shannon 

(H’). Todos os cálculos foram realizados através do 

Software Excel do OFFICE 2016.   

Para classificação dos grupos ecológicos 

utilizou-se a metodologia proposta por Gandofi et 

al. (1995) em: pioneira, secundária inicial, 

secundária tardia e sem caracterização. Para 

síndrome de dispersão foi utilizada a classificação 

de Van der Pijl (1982) onde as espécies foram 

classificadas em zoocóricas (dispersas por animais) 

e por mecanismos abióticos (vento, gravidade e 

água).   

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No presente estudo foram identificados 343 

indivíduos, distribuídos em 13 famílias botânicas, 

22 gêneros e 24 espécies, conforme Tabela 1.  

As espécies inventariadas que apresentaram 

maior densidade foram Syzygium cumini (Azeitona 

preta, 166 ind./ha), Mangifera indica (Mangueira, 

39 ind./ha), Elaeais guineenses (Dendezeiro, 32 

ind./ha), Inga thibaudiana (Ingá, 19 ind./ha) e 
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Cecropia sp. (Embaúba, 17 ind./ha), essas  espécies  

correspondem a 87,46% do levantamento.  

Quanto aos valores de importância (VI) deste 

estudo, as espécies  que apresentaram maiores 

valores (Figura 2) foram: Syzygium cumini (L) 

Skeels, Mangifera indica L., Elaeais guineenses 

Jacq. , Inga thibaudiana DC., Cecropia sp. É 

importante destacar a presença de espécies exóticas 

invasoras entre as cinco espécies de maior VI, 

equivalendo a 59,8% dos indivíduos em destaque. 

 
Tabela 1. Levantamento fitossociológico em área localizada no município de Cabo de Santo Agostinho-PE, onde GE – Grupos 

Ecológicos; SD -  Sindrome de Dispersão; NI – Número de indivíduos; DR-Densidade Relativa; FR- Frequência Relativa; DoR-

Dominância Relativa; IVC- Índice Valor de Cobertura; IVI-Índice Valor de Importância 

Espécie GE SD NI DR FR DoR IVI 

Syzygium cumini (L) Skeels SC Zoo 166 48,40 48,40 47,67 144,46 

Mangifera indica L. SC Zoo 39 11,37 11,37 29,69 52,43 

Elaeis guineenses Jacq. SC Zoo 32 9,33 9,33 11,09 29,75 

Inga thibaudiana DC. SI Zoo 19 5,54 5,54 1,43 12,51 

Cecropia sp. PI Zoo 17 4,96 4,96 1,25 11,16 

Curatella americana L. PI Zoo 17 4,96 4,96 0,90 10,82 

Acrocomia intumescens Drude. PI Zoo 10 2,92 2,92 1,96 7,79 

Inga sp. SI Zoo 8 2,33 2,33 0,56 5,23 

Anacardium occidentale L. PI Zoo 7 2,04 2,04 0,49 4,57 

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. PI Zoo 3 0,87 0,87 1,37 3,12 

Spondias mombin L. PI Zoo 1 0,29 0,29 1,90 2,49 

Cocus nucifera L. SC Abio 3 0,87 0,87 0,39 2,14 

Mimosa sp. PI Zoo 3 0,87 0,87 0,25 2,00 

Ocotea sp. SI Zoo 3 0,87 0,87 0,12 1,87 

Campomanesia sp. PI Zoo 3 0,87 0,87 0,07 1,81 

Andira nitida Mart. ex Benth. SI Zoo 2 0,58 0,58 0,10 1,27 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. PI Zoo 2 0,58 0,58 0,07 1,24 

Aegiphila pernambucensis Moldenke PI Abio 2 0,58 0,58 0,06 1,23 

Genipa americana L. SI Zoo 1 0,29 0,29 0,23 0,81 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry. SC Zoo 1 0,29 0,29 0,14 0,72 

Tapirira guianensis Aulb. PI Zoo 1 0,29 0,29 0,13 0,71 

Artocarpus heterophyllus Lam. SC Zoo 1 0,29 0,29 0,09 0,68 

Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini PI Zoo 1 0,29 0,29 0,03 0,61 

Cordia superba SI Zoo 1 0,29 0,29 0,01 0,60 

Total   343 100,00 100,00 100,00 300,00 
Fonte:Autores 

 
Em relação as espécies invasoras a Syzygium 

cumini e a Mangifera indica apresentaram os 

maiores valores de importância respectivamente. 

Estas espécies apresentam superioridade sobre as 

nativas, prejudicando o desenvolvimento destas e 

interferindo diretamente no ciclo de renovação da 

floresta já que causam pressão sobre a dispersão de 

sementes nativas, dispersas por animais, pois são 

altamente atrativa para fauna (LEÃO et al. 2011; 

NÓBREGA, 2007).  

Outra espécie exótica evidenciada, foi a Elaeis 

guineenses que se torna tão densa nas florestas que 

acaba dominando as nativas. Dessa forma a sua 

ocorrência motiva a alteração do ambiente, 

deslocando todo ser vivo nativo (MATTHEWS et 

al., 2005). Nesse contexto, observou-se que a 

espécie serve como morada para fauna exótica que 

sobrevive ao se alimentar das espécies nativas 

(PFEIFFER et al., 2008). Quanto a espécie 

Syzygium malaccense também é observado que, 

além do domínio desta espécie sobre as nativas, a 

mesma tende a expulsá-las do ambiente natural 

através de mecanismos alopáticos. 

De acordo com Vilà et al (2010) as fases de 

adaptação para os indivíduos existentes em áreas 

como essas foram possibilitadas pela falta de 

oponentes naturais que viessem interferir no 

crescimento dessas espécies, facilitando assim o 

seu desenvolvimento expressivo.  

Nesse contexto, nota-se que espécies invasoras 

estão afetando diretamente a presente área, pois, 

além de modificar a competição natural, 

dependendo do estágio de invasão encontrado, 

pode tornar-se inviável fazer com que o local 

retorne ao seu estado próximo do original.  

Entre as espécies nativas com maior valor de 

importância, estão Inga thibaudiana, e Cecropia sp 

e Curatella americana. 

As espécies Inga thibaudiana e Cecropia sp, 

exercem uma função primordial no 
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reestabelecimento de indivíduos nativos na área, 

pois podem contribuir em aspectos fisiológicos 

(sombra, luz, temperatura) que favoreçam o 

crescimento de espécies secundárias e clímaces, 

tornando o ambiente o mais equilibrado possível. 

A espécie Inga thibaudiana tem um fruto atrativo 

(carnoso) que, segundo Calegario et al. (1992), 

contribui para dispersão por pássaros e morcegos, 

aumentando a quantidade dessa espécie na área. A 

Cecropia sp. é uma espécie exclusiva de áreas de 

capoeiras ou em locais que tenham sofrido com 

ação antrópica recente, possibilitando a mesma a 

formar uma população única, ajudando no 

desenvolvimento sucessional. Suas sementes têm 

grande procura por aves e mamíferos, apesar de ser 

leve e ter sua dispersão facilitada pelo vento 

(EMBRAPA, 2019).  

Já a Curatella americana tem as aves como seu 

principal componente dispersor (GUSSON, et al., 

2008; OLIVEIRA et al., 2012). Além disso, é uma 

espécie que demonstra alta resistência a ambientes 

com distúrbios, demonstrando grande facilidade na 

propagação (GAMA et al, 2013).  

Importante destacar neste estudo a presença da 

Tapirira guianensis, encontrada como uma das 

espécies com menor área basal entre todos 

indivíduos. Esta espécie possui um rápido 

crescimento, com ampla distribuição geográfica, 

estando presente em diversos ecossistemas, e sendo 

definida por Carvalho (2005) como uma das 

espécies nativas mais importantes da Mata 

Atlântica de Pernambuco. 

Do total das espécies inventariadas, percebe-se 

que a maioria (75%) são nativas e as demais (25%) 

exóticas invasoras. Entretanto, ao observar dados 

de densidade, onde 272 indivíduos (72,67%) são 

exóticos e 91 (27,33%) nativos, fica demonstrado 

uma certa dominância das invasoras na área 

confirmando que consiste em um perigo para o 

desenvolvimento da comunidade ao longo do 

tempo. É importante lembrar, que por ser uma área 

de capoeirão, torna-se fácil haver invasão dessas 

espécies, alterando o funcionamento dessa área na 

região. 

 

 
 

Figura 2 – Classificação do valor de importância das seis 

espécies com maior destaque, sendo demonstrada por: 

Densidade Relativa; Frequência Relativa e Dominância 

Relativa, no município de Cabo de Santo Agostinho - PE 

Em relação ao valor de diversidade de Shannon-

Weaver (H’) neste estudo foi de 1,96 nats.ind-¹, 

estando esta área de capoeirão abaixo de médias 

obtidas em trabalhos realizados em remanescente 

florestais como o de Brandão et al. (2009), Pinto et 

al. (2018), em que foi observado valores de 3,22 e 

2,96 nats.ind-¹ respectivamente. Entretanto, apesar 

do valor estimado ser tido como baixo, é 

justificável pelo fato da área ter sofrido fortes 

impactos ambientais de natureza antrópica e, que 

agora, vem se regenerando. 

Quanto a síndrome de dispersão, verificou-se 

que a maioria da dispersão (Figura 3) é do tipo 

zoocórica (92%), que se apresenta como principal 

meio dispersor encontrado e abiótica (8%). Em 

regiões de floresta atlântica a dispersão zoocórica 

sobressai por apresentar maior número de espécies 

que necessitam desse mecanismo de propagação 

(TABARELLI e PERES, 2002).  

 

 
 

Figura 3 – Classificação quanto a síndrome de dispersão 

encontrada em área de capoeirão em Cabo de Santo Agostinho 

– PE. Zoo– Zoocórica; Abio – Abiótica. 

 

Os resultados apresentados se assemelham com 

trabalhos realizados em áreas de Floresta Atlântica 

no Estado de Pernambuco, sendo encontrados por 

Silva et al. (2012), Oliveira et al. (2011), tendo 

resultado de 72,8% e 74%, respectivamente, para 
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dispersão zoocórica, confirmando a importância 

dos agentes dispersores pertencentes a esse grupo 

no estabelecimento de espécies arbóreas em 

capoeirões. 

De acordo com Deminicis et al. (2009) e 

Almeida et al. (2008) a probabilidade de sementes 

serem distribuídas a partir das árvores nativas 

torna-se mais difícil pela enorme competição 

encontrada com as espécies invasoras que possuem 

como característica principal possuir frutos 

carnosos que são bem mais utilizados pela fauna 

nativa do que os das espécies nativas. 

Segundo Azevêdo (2015) frutos druposos como 

os da Mangifera indica causam grande atração aos 

dispersores, explicando a sua ampla distribuição na 

região, sendo entendido pela zoocoria em ampla 

escala. 

Quanto aos grupos ecológicos (Figura 4) 

constatou-se que as secundárias iniciais 

apresentaram maior número de espécies (38%), 

seguido das pioneiras (33%), sem caracterização 

ou exóticas (25%) e secundárias tardias (4%).  

 

 
 

Figura 4 – Classificação (%) sucessional a partir de grupos 

ecológicos da área de estudo em Cabo de Santo Agostinho, PE, 

onde estão descritos como PI – Pioneira; SC – Sem 

caracterização ou Exótica; ST – Secundária Tardia. 

 

Percebe-se que a maioria das espécies são 

secundárias iniciais e pioneiras (71%) e dessa 

forma demonstra que a área se encontra em 

mudança de estágio ainda inicial. Porém, é 

importante salientar que esse possível 

desenvolvimento da área seja impactado pela 

presença das espécies invasoras que podem, ao 

longo prazo, tornar a área mais degradada ainda. 

Das espécies nativas observadas algumas 

devem ser associadas pela grande importância 

conservacionista e de restauração de áreas 

degradadas como: Inga thibaudiana, Cecropia sp., 

Curatella americana, Ocotea sp.e Tapirira 

guianensis (POTT, et al., 2002). Dessa forma, a 

introdução de um plano de manejo adaptativo para 

controle dessas espécies exóticas invasoras pode 

ser de suma importância para o estabelecimento da 

biodiversidade local no sentido de tornar o 

processo de desenvolvimento autossustentável.  

 

CONCLUSÃO 

A área apresentou mais espécies nativas. 

Porém, com maior número de indivíduos exóticos 

invasores que podem comprometer o processo de 

desenvolvimento, em termos de sucessão, na área 

estudada.  

As espécies com maior valor de importância 

foram: Syzygium cumini, Mangifera indica, 

Elaeais guineenses, Inga thibaudiana e Cecropia 

sp., demonstrando que a presença de espécies 

exóticas invasoras pode começar a influenciar os 

padrões de mudança e desenvolvimento na área.  

Quanto aos grupos ecológicos, foi observado 

que a área de estudo se encontra numa etapa inicial 

de sucessão ecológica, tendo destaque para 

espécies secundárias iniciais no processo 

sucessional. 

A dispersão zoocórica provou ser o principal 

meio dispersor nesta área. Porém, é importante 

salientar que a presença de espécies exóticas 

invasoras pode desestabilizar esse processo já que 

os animais podem substituir a dispersão da espécie 

nativa por uma invasora. 
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Grupos funcionais para a conservação de cerrado strictu senso e floresta estacional semidecidual 
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RESUMO: Grupos funcionais (GF) são conjuntos de espécies que exercem funções similares em um ecossistema. O 

objetivo deste trabalho foi analisar a divisão de grupos funcionais em cerrado strictu senso (CSS) e Floresta Estacional 

Semidecidual (FES). Foram amostradas 18 espécies consideradas entre as mais importantes de cada fitofisionomia e 

elaborada uma matriz com as espécies e atributos funcionais para grupos sucessionais: tolerância à luz e dessecação da 

semente, síndrome de dispersão e polinização, deciduidade, número de sementes por quilo, fenologia de floração e 

frutificação e cor da flor, e realizado um dendrograma de similaridade utilizando o método de agrupamento UPGMA e o 

método de Gower como medida de distância. Foram definidos 5 grupos funcionais. As espécies em GF1 eram de 

fitofisionomias mistas (CSS e FES), dispersas por mamíferos e polinizadas por pequenos insetos. Em GF2, as espécies 

eram de cerrado, demandantes de luz, com dispersão anemocórica e polinizadas por abelhas. GF3, GF4 e GF5 eram 

compostos por espécies de FES, dispersas por aves ou mamíferos e polinizadas por insetos. Foi notório que as 

fitofisionomias inferiram diretamente nas divisões e, apenas GF1 era composto por ambas as fitofisionomias. Houve mais 

grupos formados por espécies florestais do que de cerrado, refletindo a maior complexidade destes ambientes. 

Palavras-chave: atributos sucessionais; síndromes; fenologias. 

 

Functional groups in strictu senso cerrado and Seasonal Semideciduous Forest 

 
ABSTRACT: Functional groups (FG) are sets of species that perform similar functions in an ecosystem. Our objective 

in this work was to analyze the division of functional groups in strictu sense cerrado (SSC) and Semideciduous Seasonal 

Forest (SSF). Eighteen species were considered among the most important of each phytophysiognomy, and a matrix with 

functional species and attributes was elaborated for succession groups: light tolerance and seed desiccation, dispersion 

and pollination syndrome, deciduousness, number of seeds per kilogram, phenology of flowering and fruiting and color 

of the flower, and a similarity dendrogram was performed using the UPGMA grouping method and the Gower method as 

a distance measure. Five functional groups were defined. The species in FG1 were of mixed phytophysiognomies (SSC 

and SSF), dispersed by mammals and pollinated by small insects. In FG2, the species were cerrado, light demanding, 

anemocoric dispersed and pollinated by bees. FG3, FG4 and FG5 were composed of FES species, dispersed by birds or 

mammals and pollinated by insects. It was notorious that the phytophysiognomies inferred directly in the divisions, and 

only FG1 was composed by both phytophysiognomies. There were more groups formed by forest species than cerrado, 

reflecting the greater complexity of these environments. 

Keywords: successional attributes; syndromes; phenologies. 

 

 
INTRODUÇÃO 

As alterações ambientais provocam mudanças 

no ecossistema e, consequentemente, afetam o 

recrutamento e sobrevivência vegetal, além de 

modificarem interações mutualísticas chaves entre 

animais e plantas, incluindo polinizadores e 

dispersores de sementes (VALE et al., 2013). 

Entender o papel exercido por cada espécie na 

manutenção da dinâmica ambiental é fundamental 

para compreender as diferenças nos mecanismos de 

manutenção e processos ecológicos das distintas 

formações vegetais (ROY; de BLOIS, 2006; 

VIEIRA et al., 2002). 

Em ambientes com alta riqueza e diversidade, 

reunir espécies com papel semelhante para a 

manutenção do sistema pode facilitar a 

compreensão das funções desempenhadas pelas 

espécies (WALKER, 1992). Os grupos funcionais 

(GF) são definidos como conjuntos de espécies 

vegetais com mesmas funções, que desenvolvem o 

mesmo papel para a manutenção do ecossistema. 

Diversos são as características das espécies que 

podem ser utilizados para a formação de grupos 

(PENDRY et al. 2007) e aqueles relacionados com 

o estabelecimento das espécies, sua capacidade de 

competição e sobrevivência e relativos a interações 

com a fauna são, essenciais para a compreensão das 
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fitofisionomias (VALE et al., 2011). Assim 

características como tolerância à sombra, 

tolerância à dessecação de sementes, número de 

sementes e fenologia floração e frutificação 

auxiliam na compreensão de como cada espécie se 

comporta no ambiente. Os processos de 

polinização e dispersão, são alvos prioritários para 

a conservação da biodiversidade, pois exercem 

importância direta nos processos ecossistêmicos, 

de maneira geral (CORDEIRO; HOWE, 2001; 

KREMEN, 2005).  

Determinar as funções das espécies vegetais no 

ambiente em que estão inseridas é fundamental 

para se compreender suas contribuições com o 

meio. O objetivo deste trabalho foi analisar a 

divisão de grupos funcionais em cerrado stricto 

sensu (CSS) e Floresta Estacional Semidecidual 

(FES). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Fonte de dados 

As informações sobre os atributos funcionais das 

espécies foram retiradas do site Database Royal 

Botanic Gardens e artigos científicos específicos 

com o mesmo foco do estudo.  As informações não 

encontradas nas bases consultadas, foram obtidas 

com base na observação das características 

representativas das espécies.   

 

Classificação ecológica de espécies 

Foram amostradas 18 espécies consideradas 

entre as mais importantes de cada fitofisionomia, 

baseado em 16 estudos de cada fitofisionomia no 

Triângulo Mineiro e Sul/Sudeste de Goiás. Para 

estabelecer um perfil de estratégias ecológicas das 

espécies em CSS e FES, foi elaborada uma matriz 

de dados com as caracteristicas compiladas de cada 

espécie.  Como as caracteristicas não possuíam  

mesmo número de categorias (tolerância a sombra 

teve 3 categorias e síndrome de dispersão 5, por 

exemplo), foram utilizados notas de 0 a 10 para 

cada característica. As características e notas 

utilizadas foram: tolerância à luz: demandante de 

luz (10), intermediária (5) ou tolerante a sombra 

(0); dessecação da semente: recalcitrante (0), 

intermediária (5) e ortodoxa (10); deciduidade: 

sempre-verdes (10), semideciduas ou 

brevidecíduas (5), deciduas (0);  síndrome de 

dispersão: anemocóricas (10),  ornitocoria (6), 

zoócoricas e animais em geral (3), mastocoria (0); 

número de sementes por quilo: acima de 256.000 

kg (9), entre 128.000 kg - 256.000 kg (8), entre 

34.000 kg - 128.000 kg (7), entre 32.000 kg – 

64.000 kg (6), entre 16.000 kg – 32.000 kg (5), 

entre 8.000 kg -16.000 kg (4) entre 4.000 kg -8.000 

kg (3), entre 2.000 kg - 4.000 kg (2) entre 1.000 kg 

-2.000 kg (1), entre 0-1000 kg (0); fenologia de 

floração: outono (0), inverno (3), primavera (6) e 

verão (9); síndrome de polinização: vento (0), 

insetos muito pequenos (2), pequenos insetos (4), 

abelhas (5), besouro (6), mariposas (8) e morcegos 

(10); verdes (0), branco/creme (2), branco-

amareladas (4), amarelas (6), vermelha/violeta 

(10); altura: 0-5m (0), 5-10m (2), 10-15 m (4), 15-

20 m (6), 20-25 m (8), 25 m acima (10).  

Assim, os dados foram categorizados com 

números de 0 a 10, conforme a Tabela 1. Foi criado 

um o dendrograma de similaridade utilizando o 

método de agrupamento UPGMA e o método de 

Gower como medida de distância, por ser o método 

mais indicado quando as variáveis tem número de 

categorias distintas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma vez identificadas as funções das espécies 

na manutenção das fitofisionomias, foram 

definidos 5 grupos funcionais distintos. 

Cada grupo apresentou características distintas 

e destes, dois apresentaram mais espécies de 

florestas estacionais semideciduais (FES) e dois 

mais espécies de cerrado stricto sensu (CSS) e 

variaram em relação ao número de especies em 

cada grupo (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Matriz de dados utilizados para formação dos grupos funcionais de cerrado stricto sensu e Floresta Estacional Semidecidual. 

FL = espécies das florestas estacionais semicediduais, Ce = espécies do cerrado stricto sensu, TS=tolerância a sombra, SD=síndrome 

de dispersão, Dec=Deciduidade, SP=Síndrome de polinização, TDS=  toler  ância a dessecação de sementes, NSKg=número de 

sementes por quilo, Ffru=Fenologia de frutificação, Cfl =cor da flor, Ffl e cc=fenologia de floração. 

Espécie TS SD Dec SP TDS NSKg Ffru CFl Ffl 

FL Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 10 10 10 8 10 6 6 2 3 

FL Alchornea glandulosa Poepp. 10 6 0 4 10 5 9 6 3 

FL Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze 0 0 0 5 10 0 9 2 3 

FL Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 10 10 0 5 10 0 3 2 6 

FL Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) 

Engl. 0 6 0 1 0 2 9 6 6 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 206 

 
 

 

FL Cryptocarya aschersoniana Mez 0 0 0 4 0 0 0 2 3 

FL Cupania vernalis Cambess. 5 6 0 5 0 2 3 0 0 

FL Eugenia involucrata DC. 0 6 0 4 0 3 9 2 6 

FL Guazuma ulmifolia Lam. 5 0 0 5 10 8 6 4 6 

FL Inga vera Willd. 10 0 0 8 0 0 9 2 6 

FL Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart. 0 6 0 2 0 2 3 6 3 

FL Ormosia arborea (Vell.) Harms 5 6 0 5 10 0 6 10 3 

FL Pouteria torta (Mart.) Radlk. 5 0 5 4 0 0 9 2 6 

FL Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 10 6 0 5 5 3 6 10 3 

FL Tapirira guianensis Aubl. 10 6 0 4 0 5 9 2 3 

FL Virola sebifera Aubl. 10 6 0 2 0 1 9 6 6 

FL Xylopia aromática (Lam.) Mart. 10 6 5 6 10 4 3 2 3 

FL Zanthoxylum rhoifolium Lam. 10 6 5 4 10 7 9 0 6 

Ce Annona crassifólia Mart. 10 0 10 6 10 1 9 6 6 

Ce Aspidosperma tomentosum Mart. 0 10 10 8 10 2 6 2 3 

Ce Caryocar brasiliense Cambess. 10 0 10 10 10 0 9 4 6 

Ce Curatella americana L. 10 3 10 5 10 6 6 4 3 

Ce Dimorphandra mollis Benth. 10 10 10 4 10 3 6 6 9 

Ce Hymaenea stignocarpha Mart. ex Hayne 10 3 10 10 10 0 0 2 3 

Ce Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson 10 10 10 8 10 4 0 4 6 

Ce Kielmeyera coriácea Mart. & Zucc. 10 10 10 5 10 3 6 2 6 

Ce Lafoensia pacari A. St.-Hil. 5 10 10 10 10 6 3 4 0 

Ce Maprounea guianensis Aubl. 10 3 10 0 10 3 6 6 6 

Ce Myrcia splendens (Sw.) DC. 10 0 5 5 10 2 9 2 6 

Ce Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 10 10 10 4 10 9 3 6 9 

Ce Plenckia populnea Reissek 5 10 0 4 0 4 3 0 6 

Ce Qualea parviflora Mart. 10 10 10 5 10 4 6 10 6 

Ce Roupala montana Aubl. 10 10 5 5 10 6 0 2 3 

Ce Sclerolobium aureum (Tul.) Baill. 10 10 5  10 3 6 6 6 

Ce Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 10 6 10 5 10 4 0 2 6 

Ce Terminalia argentea Mart. & Zucc. 10 3 10 4 10 2 6 6 3 

Fonte: database Royal Botanic Gardens (2008); Silva Júnior (2012); Silva Júnior & Pereira (2009) e autores. 

 
Três espécies de CSS e duas de FES foram 

agrupadas no grupo funcional 1 (GF1) e são 

demandantes de luz (Figura 1). Estas espécies são 

polinizadas por abelhas, besouros, pequenos 

insetos ou mariposas. Destes agentes dispersores, 

especialmente as abelhas exercem grande 

importância no cerrado, onde mais de 65% podem 

ser meliófitas (Silberbauer-Gottsberger; 

Gottsberger, 1988). Algumas espécies de abelhas 

não seguem padrões de traços florais como 

coloração e tamanho da flor e são, portanto, 

considerados polinizadores generalistas, 

polinizando diferentes espécies vegetais (Geber; 

Moeller, 2006).  

As espécies do GF1 florescem na primavera e 

frutificam no verão, demonstrando um padrão 

diferente em relação a outros grupos. A floração é 

concentrada na primavera e este grupos de espécies 

fornece recursos aos polinizadores no inicio do 

período das chuvas. Já a dispersão é concentrada no 

auge da estação chuvosa e aumenta as chances dos 

dispersores deste grupo, os mamíferos, a buscarem 

alimento nestas espécies. Na estação mais seca do 

ano, ocorre a limitação das chuvas, que causa 

também o racionamento de alimentos para fauna, 

que busca sobrevivência em regiões próximas a 

rios. Os frutos deste grupo possuem grande massa, 

uma vez que o número de sementes por quilo foi 

baixo, e variou entre 1.000 a 4.000kg, sendo frutos 

grandes e dificeis de serem consumidos por outros 

animais. Este grupo, pode ser considerado o grupo 

chave para  a manutenção da fauna nessas 

fitofisionomias. 

O grupo funcional 2 (GF2) foi composto por 

três espécies de FES e 13 espécies de cerrado 

(Figura 1), sendo o grupo com maior quantidade de 

espécies de cerrado. Estas, em sua maioria foram 

demandantes de luz e ortodoxas, comportamento 

mais comum para espécies  de clima tropical 

(ROBERTS, 1973). Em GF2, a síndrome de 

dispersão predominante foi a ornitocoria. Em CSS 

e savanas amazônicas, aanemofilia e ornitocoria 

são as síndromes de dispersão mais comuns e 

facilitam a dispersão e colonização de áreas 

distantes e/ou isoladas (Vieira et al 2002). O fato 

de muitas serem ortodoxas se deve ao fato da 
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quebra da dormência ocorrer após a passagem da 

semente pelo trato digestivo das (KUBITZKI, 

1983). Podem ser apontadas também, as 

características mais abertas da fitofisionomia do 

cerrado para facilitar a permanência e diversidade 

de espécies de aves, que encontram alimento e 

dispersam as sementes. Em GF2, os agentes 

polinizadores foram o vento, pequenos insetos, 

abelhas, besouros, mariposas e morcegos. O 

florescimento e frutificação ocorrem o ano todo, 

logo é um grupo importante para a manutenção de 

aves na paisagem. As flores possuiram grande 

variedade de coloração. O número de sementes por 

quilo variou bastante, entre 1.000 a até 25.600kg. 

O grupo funcional 3 (GF3) foi composto 

totalmente por espécies de floresta (Figura 1), 

ornitocóricas e polinizadas por abelhas e besouros. 

Esses polinizadores também foram os mais comuns 

para Florestas Estacionais no Triângulo Mineiro 

(Deus, et al., 2014).  

 A floração deste grupo ocorre no inverno com 

a maior variedade de cores entre os grupos (verdes, 

branco amareladas, amareladas, violetas ou 

vermelhas) e a frutificação se concentra na 

primavera ou verão. A coloração é um importante 

atributo das espécies, pois auxiliam na atração de 

potenciais dispersores, revelam a localização da 

planta e sinalizam o estágio de maturação nos 

frutos (Mikich; Silva, 2000). Estas espécies 

registraram altos valores do número de sementes 

por quilo, >25.600 kg. Uma possível explicação 

para este fato é que os frutos de todas as espécies 

deste grupo são pequenos, dispostos em cachos, o 

que garante maior quantidade de frutos e sementes 

produzidos pela planta.  

Com exceção de uma espécie, todas as demais 

do grupo funcional 4 (GF4) foram espécies de FES 

(Figura 1). Os principais agentes dispersores foram 

aves e os polinizadores, insetos muito pequenos e 

abelhas. O tamanho dos frutos podem limitar o 

número de indivíduos e espécies animais capazes 

de se alimentar de determinada planta, assim aves 

generalistas são associadas nas síndromes de 

dispersão de espécies que produzem frutos 

pequenos (MIKICH; SILVA, 2000), como no caso 

das espécies em GF4. Também possui poucas 

sementes por quilo, o que indica sementes e frutos 

grandes, entre 1.000 a 3.200 kg, com frutificação 

no inverno e verão e floração na primavera ou 

inverno, com flores verdes, branco-creme ou 

amarelas. 

 

 

 
Figura 1: Dendrograma dos grupos funcionais baseados no coeficiente de Gower, para 36 espécies de floresta estacional semidecidual 

e cerrado stricto sensu.. 

 

O último grupo funcional (GF5) foi a menor 

formação dos grupos deste estudo, sendo composto 

por apenas duas espécies florestais (Figura 1). A 

mastocoria foi a síndrome de polinização do grupo, 

GF1 
GF2 GF3 

GF4 
GF5 
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com polinização por abelhas e besouros. Diferente 

do GF1, são espécies tolerantes a sombra e 

ortodoxas. O número de sementes por quilo foi o 

menor dentre os demais grupos, 1.000 kg, logo 

espécies tolerantes a sombra de ambientes 

florestais parecem possuir frutos grandes e 

dispersos por animais grandes, diferente, 

sobretudo, dos grupos formados no CSS. A 

frutificação ocorre no outono e verão e a floração 

no inverno, com flores branco creme. 

 

CONCLUSÃO 

Foi possível observar que a fitofissionomia 

infere diretamente na divisão e apenas o grupo 1 foi 

formado por semelhante número de espécies de 

ambas as fitofisionomias. Houve mais grupos 

formados por espécies florestais do que de cerrado, 

refletindo a maior complexidade destes ambientes. 
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RESUMO: o objetivo do trabalho foi selecionar áreas com matrizes para obtenção de lotes de sementes de espécies 

florestais nativas com variabilidade genética adequada. O fragmento estudado apresenta 10,2 ha, foram consideradas 

matrizes, indivíduos das mesmas espécies distanciadas 50 m entre si, 20 indivíduos de seis espécies foram selecionados. 

Foi realizado o tamanho efetivo das populações (Ne), assim como a população mínima viável (PMV). Foi verificado que 

o fragmento estudado não apresenta boa variabilidade genética, apresentando Ne com e sem controle gamético abaixo do 

ideal (50) e que a PMV não foi alcançada a curto e logo prazo. Com isso conclui-se que as espécies não apresentam Ne e 

PMV desejável para se obter sementes de boa variabilidade genética e que a baixa quantidade de indivíduos corroborou 

para a área amostral não ser ideal para coletas de lotes de sementes. 

Palavras-chave: Conservação, Distribuição espacial, Mata Atlântica. 

 

ABSTRACT: the objective of this work was to select areas with matrices for obtaining seed lots of native forest species 

with adequate genetic variability. The studied fragment presents 10.2 ha, were considered matrices, individuals of the 

same species distanced 50 m from each other, 20 individuals from six species were selected. The effective size of the 

populations (Ne), as well as the minimum viable population (PMV) were performed. It was verified that the studied 

fragment does not present good genetic variability, presenting Ne with and without less than ideal gamete control (50) 

and that the PMV was not reached in the short and short term. Thus, it is concluded that the species do not present Ne 

and PMV desirable to obtain seeds of good genetic variability and that the low number of individuals corroborated for 

the sample area is not ideal for collection of seed lots. 

Key words: Conservation, Spatial distribution, Atlantic forest. 

 
INTRODUÇÃO 

A larga escala por produção alimentícia, 

agropecuários e até mesmo a utilização da madeira 

acarreta em um acelerado desmatamento florestal 

em todo o mundo. De acordo com Global Forest 

Resources Assessment (2005), o Brasil é o país que 

apresenta maiores áreas desmatadas de florestas 

tropicais no mundo. Essas explorações estão 

diretamente ligadas às variações climáticas 

(AUGUSTO, 2008). 

Tais efeitos afetam a diversidade e variabilidade 

genética da vegetação, para isso essas áreas que 

apresentam desmatamento tende a ser recuperadas 

e a utilização de mudas com boa informação 

genética é imprescindível.  

Com isso o objetivo do trabalho foi de 

selecionar áreas com matrizes para obtenção de 

lotes de sementes de espécies florestais nativas 

com variabilidade genética adequada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O fragmento florestal selecionado para o estudo 

apresenta uma área de aproximadamente 10,2 ha, 

situada no município de São Lourenço da Mata 

região com tipologia florestal Floresta Ombrófila 

Densa, com clima do tipo ‘As’ de acordo Köppen, 

temperatura média de 25°C e pluviosidade anual 

média de 1575 mm (CONDEPE-FIDEM, 2006; 

CLIMA DATE, 2019). 

Um dos critérios para marcação das árvores 

matrizes foi estabelecimento de uma distância 

mínima entre as árvores de mesma espécie com 

uma distância mínima de 50 metros devido ao 

tamanho do fragmento, indivíduos que se 

apresentavam em fase de reprodução e aspectos 

fitossanitários. 

A identificação botânica foi realizada in lócus a 

nível de nome comum e em seguida levados ao 

herbário Sérgio Tavares da UFRPE para 

identificação científica, também foi utilizado a lista 

da flora do Brasil 2020, disponível em: 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/P

rincipalUC/PrincipalUC.do#CondicaoTaxonCP.  

As árvores matrizes identificadas foram 

georeferenciadas, em seguida foram coletados os 
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dados dendrométricos, obtendo-se a circunferência 

a altura do peito (CAP) e altura (H). 

Para a seleção das árvores matrizes foi levado 

em consideração o tamanho efetivo populacional 

que foi calculado seguindo as equações de 

VENCOVSKY (1987):  

 

CCG  𝑁𝑒 =
𝑛

𝑛−1

4𝐹
+1

     (equação 1) 

 

SCG  𝑁𝑒 =
𝑛

𝑛

4𝐹
+

3

4

     (equação 2) 

Em que: n = número de sementes, F = número de 

plantas mãe das quais as sementes são colhidas, 

CCG = com controle gamético e SCG = sem 

controle gamético. 

Os valores da população mínima viável foi 

obtido segundo Nunney e Campbell (1993) apud 

silva (2006) de 150 e 1500, seguindo a fórmula: 

 

𝑃𝑀𝑉 =
𝑁𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑁𝑒
𝑛

     (equação 3) 

Em que: PMV = População mínima viável, Ne = 

Tamanho efetivo e n = Número de indivíduos. 

Para composição do presente trabalho se fez 

necessário do uso da lei 10.711 de 2003 e o decreto 

5.153 de 2004 que visa à regulamentação de 

produção de sementes e mudas no país. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram marcados 20 indivíduos pertencentes a 

seis espécies florestais, nas quais, apresentaram-se 

livre de qualquer tipo de doenças, com DAP 

significativos e distanciados a 50 metros um dos 

outros. Os indivíduos apresentaram altura entre 

10,0 a 19,0 m e DAP de 15,0 a 23,5 cm.  

O distanciamento de 50 m entre os indivíduos 

foi adequado para marcação das matrizes já que 

Higa e Silva (2006) corroboram que a distância de 

duas vezes a altura dos indivíduos selecionados é 

suficiente para evitar a coleta sementes de árvores 

parentes. 

Foi verificado no fragmento que as espécies 

apresentaram tamanho efetivo entre 11,0 a 16,0 

tanto para com controle gamético quanto para sem 

(Tabela 1). Faz-se necessário a obtenção de 

maiores quantidade de sementes de árvores 

matrizes para ma boa variabilidade genética e lotes 

igual de semente de cada matriz. 

 

 
Kageyama e Gandara (2001) recomendam que 

o Ne do fragmentos estudados sejam de no mínimo 

(50), como vistos nos resultados, os valores foram 

abaixo de 50, com isso, é possível afirmar que 

existe um integridade genética nas populações 

avaliadas. 

Logo, de acordo com Oliveira e Silva (2017), para 

garantir a variabilidade genética da população, 

deve-se coletar lotes de sementes iguais na maior 

quantidade de árvores mães possíveis. 

Se ocorrer dos números de indivíduos estiverem 

abaixo do desejável (Ne mínimo (50)), poderá 

ocorrer uma deriva genética bastante intensificada, 

significando um distanciamento genético de suas 

populações originais, ou seja, ocorre a perde de 

alelos (MOURA, 2005). 

Pode-se observar que a população mínima viável 

de todas as espécies não foi almejada, nem a curto 

e longo prazo, isso devido ao baixo número de 

indivíduos selecionados. Silva (2008) corrobora 

atestando a fragilidade do fragmento quando 

relacionado à densidade de suas populações. 

Ao estimar a PMV, verificou-se que para a 

permanência a curto e longo prazo das espécies B. 

Virgilioides e P. Heptaphyllum no remanescente 

florestal seriam necessários, respectivamente, 40 e 

400 indivíduos e para as demais espécies 37,5 e 375 

indivíduos respectivamente (tabela 2). 

Tabela 1. Tamanho efetivo populacional (Ne) das espécies em fragmento de floresta no município de São Lourenço da Mata – PE. 

Espécies n SCG CCG 

Bowdichia virgilioides Kunth 4 15,36 15,48 

Miconia prasina (Sw.) DC. 3 11,87 11,89 

Eschweilera ovata (Cambess.) Miers 3 11,84 11,87 

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 3 11,91 11,83 

Cupania racemosa (Vell.) Radlk. 3 11,58 11,65 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 4 15,32 15,45 

Onde: SCG= Sem controle gamético e CCG=  Com controle gamético. 

Tabela 2. Populações mínimas viáveis das espécies estudadas, onde n é o número de indivíduos amostrados. 

Espécies n Ne/n PMV 
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CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que as espécies não 

apresentam Ne e PMV desejável para se obter 

sementes de boa variabilidade genética.  

A baixa quantidade de indivíduos corroborou 

para a área amostral não ser ideal para coletas de 

lotes de sementes. 
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Tamanho efetivo populacional com controle gamético 

(Ne) 
150* 1500** 

Bowdichia virgilioides Kunth 15,0 4 3,75 40,0 400,0 

Miconia prasina (Sw.) DC. 12,0 3 4,0 37,5 375,0 

Eschweilera ovata (Cambess.) Miers 12,0 3 4,0 37,5 375,0 

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 12,0 3 4,0 37,5 375,0 

Cupania racemosa (Vell.) Radlk. 12,0 3 4,0 37,5 375,0 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 15,0 4 3,75 40,0 400,0 

*Tamanho efetivo de referência para conservação da espécie a curto prazo. 

**Tamanho efetivo de referência para conservação da espécie a longo prazo. 
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Impactos ambientais causados por vários empreendimentos ao redor de uma área de manguezal: O 

caso da APA do Mangue Pequeno, Icapuí-CE 

 

Keverson Assis Soares¹, Enoch Sousa Ferreira1, Claudeone Manoel do Nascimento1, Francisco Valber 

Lemos de Oliveira Júnior1, Carlos Eduardo Alves de Oliveira1, Luiz Fernando Lima Bizerra1 

 
RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo relatar e identificar os impactos ambientais causados pela atividade 

empreendedora nos arredores de uma área de manguezal denomina de Mangue Pequeno localizada no município de Icapuí 

– CE. Os impactos foram identificados polo método de check-list descritivo e o grau dos riscos ambientais foi avaliado 

através de uma Matriz de Interação. Os resultados foram obtidos por uma listagem que possibilitou encontrar treze 

impactos ambientais observados em três tipos de empreendimentos presentes próximo à área (Barracas de Praia, Salinas 

e Carcinicultura), sendo que três desses impactos são positivos e dez negativos. Essas atividades são permitidas desde 

que seja feita de forma sustentável e que respeite a legislação vigente. Diante do exposto, conclui-se que a área de 

manguezal Mangue Pequeno sofreu significativa degradação ambiental decorrente dos processos que são realizados pelos 

empreendimentos ao redor da área e que os principais impactos ambientais presente na área foram o descarte de efluente 

hídrico, descarte de resíduos sólidos e a degradação da qualidade da vegetação, solo e água. 

Palavras-chave: ecossistema; manguezal; impactos 

 

Environmental Impacts Caused by Various Developments Around a Mangrove Area: The Case of the 

APA of the Mangue Pequeno, Icapuí-CE 

 
ABSTRACT: The present research had the objective of reporting and identifying the environmental impacts caused by 

the entrepreneurial activity in the surroundings of a mangrove area called Mangue Pequeno located in the municipality 

of Icapuí - CE. The impacts were identified by the descriptive check-list method and the degree of the environmental risks 

was evaluated through an Interaction Matrix. The results were obtained by a listing that allowed to find thirteen 

environmental impacts observed in three types of projects present near the area (Beach Barracks, Salinas and 

Carcinicultura), three of which are positive and ten negative. These activities are permitted provided that it is done in a 

sustainable manner and that it respects the current legislation. Considering the above, it is concluded that Mangue 

Pequeno mangrove area suffered significant environmental degradation resulting from the processes that are carried out 

by the enterprises around the area and that the main environmental impacts present in the area were the discharge of 

water effluent, solid waste disposal and degradation of vegetation, soil and water quality. 

Keywords: ecosystem; mangrove; impacts. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Os manguezais constituem um dos mais 

importantes ecossistemas costeiros das regiões 

tropicais e subtropicais, apresentando uma 

vegetação característica: os mangues que se 

desenvolvem em solos lamacentos e sujeitos a 

influência dos mares. Desempenhando um papel de 

grande importância na pesca e aquicultura. 

Manguezais são ecossistemas arbóreos-

aquáticos que estão presentes ao longo do litoral 

em áreas com sedimentos salinos, frequentemente 

anaeróbicos e algumas vezes ácidos. Situados na 

zona intermaré, são inundados duas vezes por dia 

pela maré. São tolerantes ao sal, possuem raízes 

aéreas e sementes que germinam na árvore. Dessa 

forma, apresentam características especificas que 

os tornam únicos e adaptados às condições 

ambientais rigorosas dos estuários. Além dessas 

características, são considerados ecossistemas 

economicamente e socialmente importantes 

(SOARES, 1995 apud ROCHA Jr., 2011). 

O manguezal foi sempre considerado um 

ambiente pouco atrativo e menosprezado, embora 

sua importância econômica e social seja muito 

grande. Por isso mesmo, sempre foi alvo de 

ocupação e de destruição para dar lugar a outras 

atividades humanas. Em geral a destruição gratuita, 

a poluição doméstica e química das águas, 

derramamentos de petróleo, aterros mal planejados 

e atualmente a carcinicultura são os grandes 

problemas impactantes do manguezal observados 

em quase todo o território brasileiro (COPQUE, 

CUNHA, 2009). 

O ecossistema manguezal de Icapuí (Floresta 

Perenifólia Paludosa Marítima) possui uma 

significante variedade de espécies vegetais 

arbóreas que são, os mangues dos tipos vermelho, 

Rhizophora mangle, o mangue branco 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 214 

 
 

 

Laguncularia racemosa, o preto ou síriba 

Avicennia germinans e Avicennia schaueriana e o 

mangue botão Conocarpus erecta (MEIRELES, 

2012). 

Apesar dos muitos benefícios dos manguezais, 

eles são alvo da pressão antrópica pelo uso dos seus 

recursos, em particular, a devastação para produção 

de sal, crustáceos e a demanda por madeira. O 

aumento das atividades comerciais e o crescimento 

das cidades têm ameaçado os manguezais, sendo de 

extrema importância a adoção de estratégias de 

proteção desses ecossistemas (COELHO Jr., C. 

1998 apud ROCHA Jr., 2011). 

O presente estudo teve como objetivo 

identificar e avaliar a magnitude dos principais 

impactos ambientais que ocorrem na área de 

manguezal de cidade de Icapuí em detrimento da 

ocupação da área ao redor do ecossistema. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado na APA do 

Mangue Pequeno (Figura 1), no município de 

Icapuí, localizado no extremo leste do estado do 

Ceará, entre as coordenadas latitude -4°37’40” e -

4°51’18” e longitudes -37°15’30” e -37°33’44” 

com extensão total de 423,448 km² e uma 

população estimada de 19.804 habitantes (IBGE, 

2018).  De acordo com a classificação de Köppen, 

a cidade apresenta clima do tipo Tropical Quente 

Semiárido (Aw), com pluviosidade média anual em 

torno de 1.331,7 mm e altitude média de 5 m.  

 
 

Figura 1 – Macrozoneamento da APA. 

Fonte: Instituto de Fiscalização e Licenciamento Ambiental-

INFLA 

 

O estudo elaborado com base em visitas 

técnicas que ocorreram no mês de fevereiro de 

2018. Foram feitos registros fotográficos, 

observações e levantamento de dados no presente 

local. No que se refere à identificação dos impactos 

ambientais, foi realizada uma revisão bibliográfica 

baseada na literatura especializada, fundamentada 

através de consulta a artigos científicos 

selecionados em diferentes bases de dados com o 

objetivo de dar enfoque à importância dos impactos 

ambientais causados pela ocupação de áreas 

próximas a ecossistemas de mangue. 

A metodologia escolhida nessa pesquisa, foi o 

estudo de caso, que é o mais adequado quando se 

procura compreende e avaliar temas complexos 

dentro do contexto da vida real. Quanto a 

metodologia aplicada na avaliação dos impactos 

ambientais, se deu através de um check-list 

descritivo apontado por SILVA (1994). Na 

avaliação da magnitude dos impactos ambientais 

foi utilizada uma “matriz de interação” que foi 

elaborada levando em consideração a influência 

direta dos principais impactos ambientais 

identificados no meio biótico e abiótico do 

ecossistema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados referem-se as 

atividades realizadas próximo a área de ocorrência 

de manguezais (Figuras 2 e 3). Ao analisar essas 

atividades foram identificados os seguintes 

impactos negativos: descarte de efluente hídrico, 

aceleração do processo erosivos do solo, 

compactação do solo, degradação da vegetação, 

acidentes com a fauna, aumento da salinidade do 

solo, assoreamento do rio, descarte de resíduos 

sólidos, danos a microbiota do solo e alteração da 

paisagem natural. Já os impactos positivos foram a 

geração de empregos, aumento do turismo local e 

estimulação da economia do município. 

 

 
 

Figura 2 – Atividades e Sistemas presentes na APA em uma 

visão geral. Fonte: INFLA 
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Figura 3 – Atividades e Sistemas presentes na APA. Fonte: 

INFLA 

 

Foram identificados entre as atividades dos 

empreendimentos 13 principais impactos 

ambientais, dentre eles 10 foram negativos e 3 

positivos. Os empreendimentos de produção de sal 

(Salinas) apresentaram o maior número de 

impactos ambientais identificados e também os 

maiores níveis de magnitude.  

Os dez impactos ambientais negativos presentes 

nas atividades realizadas na área foram avaliados 

segundo a sua gravidade. Assim, a matriz de 

interação (TABELA 1), possibilitou identificar a 

degradação da vegetação, alteração da paisagem 

natural, descarte de resíduos sólidos e o descarte de 

efluente hídrico (água hipersalina) como os 

impactos ambientais com os maiores níveis de 

magnitude sendo esse último de grande influência 

para o ecossistema. Essa água é conhecida como 

águas-mães e se encontram com uma alta 

concentração de sal e se a mesma for descartada no 

braço do mar em grande quantidade, pode causar 

sérios danos ao ambiente. (SOUZA et al., 2013).  

A obtenção desse resultado se deu observando a 

influência desses impactos negativos nos meios 

bióticos e abióticos presentes na área.  

As principais mudanças que ocorreram na área 

de manguezal foram: a alteração da paisagem local 

em detrimento da supressão da vegetação na área 

ocupada, a compactação do solo devido ao grande 

fluxo de maquinário, o assoreamento do rio 

decorrente do escoamento surpeficial, como 

também o desequilíbrio ecológico decorrente das 

várias atividades empreendedoras do local. 

Assim, frente ao mencionado anteriormente, se 

faz necessário a adoção de medidas mitigadoras 

para que sejam amenizados os impactos ambientais 

responsáveis pela degradação do meio biótico e 

físico da área estudada.  

 

 
Tabela 1. Matriz qualitativa e quantitativa dos impactos ambientais negativos a serem avaliados. 

Impactos Ambientais Avaliados 

Características 

Qualitativas Quantitativa 

Fauna/Flora Água Solo Ar Magnitude 

Principais 

Impactos 

Ambientais 

Compactação do Solo - - N - 2 

Degradação da Vegetação N N N - 4 

Descarte de Efluente Hídrico N N N - 5 

Aumento da Salinidade do Solo N N N - 3 

Acidente com a Fauna N - - - 2 

Descarte de Resíduos Sólidos N N N N 4 

Danos a Microbiota do Solo N  N  3 

Alteração da Paisagem Natural N N N - 4 

Assoreamento do Rio N N - - 3 

Erosão do Solo - - N - 3 

Legenda : Tipo de Impacto: P= positivo, N= negativo, Magnitude: 1= desprezível, 2= baixo grau, 3= médio grau, 4= alto grau, 5= muito alto 

 
CONCLUSÕES 

Diante do exposto, conclui-se que a Área de 

Proteção Ambiental Mangue Pequeno sofreu 

degradação ambiental decorrente dos processos de 

produção de sal, carcinicultura e comercio. Já os 

principais impactos ambientais presente na área 

foram a o descarte de efluente hídrico, degradação 

da vegetação, descarte de resíduos sólidos e a 

alteração da paisagem natural. 
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Influência da proximidade do rio na fisionomia e diversidade de plantas lenhosas da Caatinga 
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RESUMO: A disponibilidade hídrica é um fator de relevante influência na composição e distribuição das espécies, 

realizamos um estudo em um trecho de vegetação de Caatinga em diferentes distâncias do curso de água com o objetivo 

de responder a seguinte pergunta: A proximidade do curso de água afeta a fisionomia de plantas lenhosas? O estudo foi 

desenvolvido em duas áreas: uma próxima ao curso de agua (maior disponibilidade hídrica) e outra mais distante (menor 

disponibilidade hídrica). Em cada área foram instaladas 20 parcelas (10 × 5 m), nas quais foram identificados e medidos 

altura e diâmetro dos indivíduos com diâmetro do caule ao nível do solo ≥ 3 cm e altura total ≥ 1 m. A previsão de que o 

aumento da disponibilidade hídrica está positivamente relacionado com o diâmetro, altura e diversidade foi confirmada. 

Indivíduos com maior altura e diâmetro foram mais frequentes na área I, sugerindo o porte dos indivíduos aumenta de 

acordo com o acréscimo da umidade. Essas características podem conferir vantagens às plantas, no caso da maior altura 

para obtenção de energia luminosa e dispersão de sementes, já o maior diâmetro confere maior proteção a danos 

mecânicos, reduzindo o índice de mortalidade. 

Palavras-chave: Abundância, altura, diâmetro. 

 

Influence of the proximity of the river on the physiognomy and diversity of woody plants of the Caatinga 

 
ABSTRACT: The water availability is a factor of relevant influence in the composition and distribution of the species, 

we carried out a study in a section of Caatinga vegetation at different distances of the water course in order to answer 

the following question: The proximity of the water course affects the physiognomy of woody plants? The study was 

developed in two areas: one near the watercourse (greater water availability) and one more distant (less water 

availability). In each area 20 plots (10 × 5 m) were installed, in which height and diameter of individuals with stem 

diameter at ground level ≥ 3 cm and total height ≥ 1 m were identified and measured. The prediction that the increase in 

water availability is positively related to the diameter, height and diversity was confirmed. Individuals with higher height 

and diameter were more frequent in area I, suggesting that the size of the individuals increases according to the increase 

of humidity. These characteristics can confer advantages to plants, in case of greater height to obtain light energy and 

seed dispersion, since the larger diameter gives greater protection to mechanical damages, reducing the mortality rate. 

Keywords: Abundance, height, diameter. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a vegetação de caatinga se 

caracteriza por apresentar, na maioria das vezes, 

porte arbustivo e com cactáceas e bromeliáceas 

terrestres prevalecendo na paisagem (Andrade-

Lima 1981). Apesar de seus aspectos florísticos e 

fisionômicos já terem sido estudados anteriormente 

(RODAL, SAMPAIO 2002, NASCIMENTO et al., 

2003, SOUZA, RODAL, 2010), ainda é necessário 

identificar até que ponto o ambiente define a 

fisionomia, a diversidade e o padrão de distribuição 

da vegetação (BRUNO et al., 2016). 

Nos últimos anos, houve um aumento do 

conhecimento, especialmente no que diz respeito 

aos aspectos fitogeográficos (MORO et al., 2015), 

como também das variações locais e da influência 

de fatores abióticos em comunidades de plantas da 

caatinga (SOUZA, RODAL, 2010). Diante disso, 

diferentes autores tem reconhecido que os fatores 

abióticos, como é o da disponibilidade hídrica, 

controlam a fisionomia (SOUZA, RODAL, 2010). 

Nesse sentido, em regiões semiáridas a vegetação 

que ocorre próximo a cursos de água, e 

consequentemente em um ambiente com maior 

disponibilidade hídrica, possui maior altura e maior 

biomassa do que aquelas que ocorrem em 

ambientes mais distantes (SEGURA et al., 2003). 

Diante disso, esse trabalho teve por objetivo avaliar 

a fisionomia de plantas lenhosas em dois trechos de 

vegetação de caatinga com diferentes distâncias do 

curso de água. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em trecho de vegetação 

de caatinga preservada localizada no Parque 

Estadual Mata da Pimenteira (PEMP) (07°53’21” e 

07°57’36”S e 38°18’42” e 38°17’7”W), em Serra 

Talhada, Pernambuco, entre abril de 2016 e abril de 

2017. A área apresenta altitudes variando de 500 a 

700 m, solos Cambissolos associados com 

Podzólicos vermelho-amarelo, Planossolos e 

Solonetz. O clima da região é do tipo BSwh' (clima 

semiárido e quente), com precipitação e 

temperatura médias anuais de 650 mm e 26°C, 

havendo, em média (SILVA, ALMEIDA, 2013). 

Para realizar o levantamento quantitativo das 

plantas lenhosas foi utilizado o método de 

amostragem de parcelas. Foram instaladas 20 

parcelas (10 X 5m) próximas ao rio (com zero 

metro de distância do rio) e 20 distantes do rio (com 

45 metros de distância do rio). As parcelas foram 

distribuídas paralelamente ao curso de água e com 

uma distância de 20 m entre elas do mesmo habitat. 

Foram medidas a altura e diâmetro de todos os 

indivíduos lenhosos com diâmetro do caule ao 

nível do solo (DNS) igual ou superior a 3,0 cm e 

altura total maior ou igual 1,0 m (RODAL  et al.,  

2013). 

Os valores de altura média (m), diâmetro médio 

(cm), densidade (número de indivíduos) e área 

basal (m2ha-1) nas duas áreas foram calculados 

utilizando o programa MS Excel. Antes de se 

avaliarem as diferenças estatísticas testou-se a 

normalidade da distribuição dos parâmetros (altura, 

diâmetro, densidade e área basal) utilizando o teste 

de Shapiro-Wilk e quando o resultado obtido foi > 

0,05, caracterizando distribuição normal, aplicou-

se o teste T pareado. Quando o resultado foi < 0,05 

(não normal) aplicou-se o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis. 

Foram calculados os descritores gerais da 

comunidade (densidade total, área basal total por 

hectare, alturas médias e máximas e diâmetros 

médios e máximos) e descritores das espécies 

(densidade relativa, dominância relativa, índice do 

valor de cobertura). Para comparar o porte da 

vegetação das duas áreas foram ainda elaborados 

gráficos com a distribuição da frequência em cinco 

classes de diâmetro do caule e 10 classes de altura, 

comparadas por teste T pareado. Todas as análises 

foram realizadas no R Studio (R CORE TEAM, 

2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No conjunto das 40 parcelas foram identificadas 

40 espécies distribuídas em 19 famílias e 38 

gêneros, com destaque para as famílias 

Leguminosae (12 espécies) e Euphorbiaceae (seis 

espécies), as quais apresentaram 30% e 15% do 

total de espécies amostradas, respectivamente. No 

total foram amostrados 789 indivíduos. 

Usando a proximidade do rio como um proxy 

para maior disponibilidade do recurso água a 

previsão de que em ambientes com maior 

disponibilidade hídrica apresentaria maior altura, 

biomassa e diâmetro foi confirmada. A área mais 

próxima do rio apresentou valores 

significativamente maiores de área basal, diâmetro 

e altura, quando comparado à área mais distante do 

rio (Tabela 1).  As plantas da área próxima do curso 

de água foram 27% maiores em diâmetro médio e 

área basal, e 14% mais altas do que a área mais 

distante. Ao contrário, a densidade total de 

indivíduos foi maior na área mais distante (4.900 

ind.ha-1) que na área próxima do curso de água 

(3230 ind.ha-1) (p ≤ 0,05) (Tab. 1). Enquanto que 

para os dados de diâmetro e altura máximos não 

apresentaram diferenças estatísticas entre as áreas 

(Tabela 1). 

 
Tabela 1: Descritores quantitativos do componente lenhoso 

em duas áreas (1.000 m² cada) de caatinga com diferentes 

distâncias do curso de água na Mata da Pimenteira, em 

Serra Talhada, Pernambuco, Brasil. (Letras diferentes 

significa diferenças estatísticas entre as áreas (P ≤ 0,05)). 

Parâmetros  Próxima do curso 

de água 

Distante do 

curso de água 

Densidade (ind. ha-

1)  

3090a 4800 b 

Área basal total (m2)  4,86 a 3,55 b 

Área basal (m2 ha-1)  48,60 a 35,50 b 

Diâmetro médio 

(cm)  

11,00 a 8,00 b 

Diâmetro máximo 

(cm)  

75,00 a 36,00 a 

Altura média (m)  5,10 a 4,40 b 

Altura máxima (m)  17,00 a 14,00 a 

Altura >8 (m) 34 a 13 b 

 
O aumento da disponibilidade de água 

provocada pelo aumento da proximidade do curso 

de água está relacionado com os aspectos 

fisionômicos das plantas. De fato, a altura e 

diâmetro bem como a riqueza de espécies 

aumentam à medida que aumenta também a 

proximidade do curso de água. De um modo geral 

trata-se de um padrão para diferentes tipos 

vegetacionais em ecossistemas semiáridos 

(SEGURA et al., 2003, NASCIMENTO et al., 
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2003, ÁLVAREZ-DÁVILA  et al.,  2016). Para 

Lohbeck et al. (2013, 2015) essa relação positiva 

entre fisionomia, no caso altura, diâmetro, 

biomassa, e aumento da proximidade do curso de 

água, é comum em florestas tropicais secas, como 

é o caso da caatinga, visto que a água é tido como 

o principal fator limitante, e em função disso,  a 

maior disponibilidade de água, favorece o 

crescimento (aumento da biomassa) das plantas 

(ÁLVAREZ-DÁVILA  et al,  2016). 

O fato da área próxima ao curso de água 

apresentar plantas com maior altura, diâmetro e 

área basal, sugere que o porte dos indivíduos muda 

de acordo com gradiente de água, isso pode ser 

confirmado quando se avalia o comportamento de 

espécies comuns entre as áreas, como é o caso de 

Cronton blanchetianus, que apresenta diâmetro e 

altura significativamente maior na área próxima ao 

rio. De acordo com Álvarez-Dávila et al. (2016) o 

aumento da disponibilidade hídrica é 

positivamente associada às estruturas de suporte 

mecânico, sendo que em ambientes com déficit 

hídrico as plantas costumam ter menor altura e 

diâmetro, o inverso é observado para ambientes 

com maior disponibilidade de água. 

A distribuição do número de indivíduos por 

classes de diâmetro e altura revelou diferenças 

marcantes entre as duas áreas (Figura 1). 74,1% dos 

indivíduos da área distante do curso de água 

ocorreram na classe de diâmetro ≥3,0-9,0 cm 

contra 52,9% dos indivíduos na área I (Fig.1A, p ≤ 

0,05). Além disso, a área próxima ao curso de água 

apresentou uma maior concentração de indivíduos 

nas classes de maior diâmetro (≥21-27 e ≥27 cm) 

(Fig. 1A). A maior concentração de indivíduos nas 

duas áreas avaliadas ocorreu no intervalo de classe 

de altura de (3,1-4 m), 21,7% (próxima) e 32,9% 

(distante) (Figura 1B). 

 

 
Figura 1: Distribuição do número de indivíduos em classes de 

diâmetro (A) e altura (B) na área próxima (área I) e distante 

(área II) do curso de água da Mata da Pimenteira, em Serra 

Talhada, Pernambuco, Brasil. Colunas com * na mesma classe 

diferem entre si (p ≤ 0,05). 

 

Diferentes trabalhos realizados na caatinga 

apontam que em ambientes próximos de curso de 

água, as plantas tendem a ser mais altas e com 

maior diâmetro do caule (NASCIMENTO  et al.,  

2003). Trata-se de uma vantagem com relação às 

plantas adjacentes com menor porte, pois 

indivíduos altos obtêm mais energia luminosa, têm 

maior capacidade de dispersão de sementes e 

possuem mecanismos de proteção contra 

predadores, além de ter menor índice de 

mortalidade, visto que, conseguem obter mais 

energia e nutrientes (POORTER  et al., 2008). 
 

CONCLUSÃO 

A proximidade do curso de água afeta 

diretamente a fisionomia vegetal, sendo que quanto 

mais perto de corpos hídricos, maior a altura, o 

diâmetro e a biomassa das plantas. Apesar de ficar 
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esclarecido esse padrão de aumento da altura, 

diâmetro e biomassa das plantas à medida que se 

aproxima de cursos de água, padrão esse, 

confirmado nesse trabalho, por análises 

estatísticas, ainda precisa ser confirmado às 

respostas ecológicas das plantas frente os filtros 

ambientais. Vale ressaltar a importância de testar 

as hipóteses de que a altura e o diâmetro do caule, 

maiores em áreas próximas a rios, pode ser um 

mecanismo para obtenção de recursos e suporte 

mecânico, respectivamente. 
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RESUMO: Visando avaliar o comportamento florístico do componente arbustivo/arbóreo em sub áreas de caatinga e 

suas relações solo-vegetação x uso-vegetação, desenvolveu-se o trabalho no Parque Nacional da Furna Feia, situado entre 

os municípios de Mossoró e Baraúna, sobre a bacia potiguar, no domínio geomorfológico da chapada do Apodi, com 

relevo suavemente ondulado e solos do tipo Cambissolos, com clima do tipo BSwh, tropical, semi-árido quente. A área 

total foi dividida em três sub áreas: (A1) sem afloramento de rocha, (A2) com afloramento de rocha fragmentada-aleatória 

e (A3) com afloramento de rocha contínuo. Antes da criação do parque, a área pertencia à fazenda Maisa, onde na sub 

área A1 era desenvolvida atividades agrossilvipastoris, na sub área A2 era explorada raleio de vegetação com retirada de 

madeira, e a sub área A3 constituía a reserva legal da fazenda, caracterizando-as como perturbada, conservada e 

preservada, respectivamente. Foram distribuídas aleatoriamente 24 unidades amostrais, compostas por parcelas fixas de 

20,0 x 20,0 m; em cada parcela foram amostrados e etiquetados todos os indivíduos arbustivos/arbóreos vivos, com (CAP) 

≥ 0,6 m. As espécies não identificadas in loco foram posteriormente avaliadas por consulta bibliográfica e/ou via 

comparação com exsicatas já identificadas. Na classificação foi adotado o sistema do Angiosperm Phylogeny Group 

(APG III, 2009). A suficiência amostral para às três sub áreas foi obtida na 6ª parcela com interseção da parte linear e o 

platô aos 2.180m². Na sub área A1 foram amostrados 679 indivíduos pertencentes a 28 espécies e 14 famílias botânicas, 

já na sub área A2 foram levantados 541 indivíduos de 22 espécies e 14 famílias botânicas, enquanto que na sub área A3 

obteve-se um total de 856 indivíduos, de 21 espécies e 11 famílias botânicas. Em ambas as sub áreas, a família Fabaceae 

foi a mais rica, seguidamente da Euphorbiaceae. 
Palavras-chave: Unidades de Conservação, Ecossistemas, Fitossociológia. 

 

Influence of pedological conditions on floristic of woody component in Caatinga areas 
 

ABSTRACT: In order to evaluate the floristic behaviour of the shrub/arboreal component in sub areas of the caatinga 

and its soil-vegetation x use-vegetation relations, work was carried out in the Furna Feia National Park, located between 

the municipalities of Mossoró and Baraúna, on the Potiguar basin, in the geomorphological domain of the Apodi plateau, 

with gently undulating relief and Cambissolos type soils, with BSwh type climate, tropical, warm semi-arid. The total 

area was divided into three subareas: (A1) without rock outcropping, (A2) with fragmented-random rock outcropping 

and (A3) with continuous rock outcropping. Before the creation of the park, the area belonged to Maisa farm, where in 

sub area A1 was developed agrossilvipastoral activities, in sub area A2 was explored thinning of vegetation with removal 

of wood, and sub area A3 constituted the legal reserve of the farm, characterizing them as disturbed, preserved and 

preserved, respectively. Twenty-four sample units were randomly distributed, composed of fixed 20.0 x 20.0 m plots; in 

each plot, all living shrubs/arborean individuals were sampled and labeled, with (CAP) ≥ 0.6 m. The species not identified 

in loco were subsequently evaluated by bibliographic consultation and/or by comparison with already identified 

exsiccates. The Angiosperm Phylogeny Group (APG III, 2009) system was adopted in the classification. The sample 

sufficiency for the three subareas was obtained in the 6th plot with intersection of the linear part and the plateau at 

2,180m². In subarea A1, 679 individuals belonging to 28 species and 14 botanical families were sampled, while in subarea 

A2, 541 individuals from 22 species and 14 botanical families were surveyed, while in subarea A3, a total of 856 

individuals from 21 species and 11 botanical families were obtained. In both sub-areas, the Fabaceae family was the 

richest, followed by the Euphorbiaceae. 

Keywords: Conservation units, ecosystems, phytosociological. 
 

 
INTRODUÇÃO 

Na sua formação territorial a Região Nordeste 

do Brasil abrange uma área equivalente a 18% do 

território nacional, onde se encontram vários 

ecossistemas, sendo o bioma caatinga o principal 

ecossistema dessa região (BESSA E MEDEIROS, 

2011). 

Apesar de estar localizado em uma região de 

clima semiárido, o bioma apresenta grande 

variedade paisagística, elevada riqueza biológica e 
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várias espécies endêmicas (SANTOS et al., 2012); 

correspondendo a um grande refúgio da atual 

distribuição de espécies vegetais (WERNECK et 

al., 2011), composta por uma vegetação xerófila 

essencialmente heterogênea no que diz respeito à 

fitofisionomia e estrutura, caracterizada por 

árvores e arbustos de porte pequeno, folhas 

pequenas e caducifólias, e mecanismos de 

adaptação, como espinhos (SABINO et al., 2016). 

O entendimento do comportamento da 

vegetação é de grande importância, não apenas 

devido à possibilidade de conservação da 

diversidade genética, mas também em virtude de 

fatores econômicos, podendo tornar o processo de 

revegetação mais barato e eficiente em alguns 

casos. 

Sendo os estudos da composição florística das 

formações florestais de fundamental importância, 

para o manejo e regeneração das comunidades 

vegetais (SABINO et al., 2016). 

Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi 

avaliar o comportamento florístico do componente 

arbustivo/arbóreo em três sub áreas de caatinga no 

Parque Nacional da Furna Feia, possibilitando 

verificar diferenças nas relações solo-vegetação x 

uso-vegetação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no Parque Nacional 

da Furna Feia, localizado geograficamente a 5º 03' 

15'' de latitude Sul e 37º 30' 54'' de longitude a 

Oeste, com altitude de 120,0 m abrange áreas dos 

municípios de Mossoró e Baraúna, estado do Rio 

Grande do Norte, totalizando 8.494 hectares. 

Geologicamente situada sobre a bacia potiguar, 

no domínio geomorfológico da chapada do Apodi, 

com relevo suavemente ondulado e solos do tipo 

Cambissolos (EMBRAPA, 2013). 

O clima da região é do tipo BSwh, tropical, 

semi-árido quente, com 7 a 8 meses seco por ano, 

ou seja, clima seco e muito quente, com chuvas 

concentradas entre o verão e o outono, temperatura 

média anual de 27,5°C e insolação média de 236 

h/mês (Köppen). A precipitação anual média gira 

em torno de 670 mm e a evapotranspiração média 

anual em torno de 1.945,20 mm (ROCHA, 2016). 

A área total foi dividida em três sub áreas: (A1) 

sem afloramento de rocha, (A2) com afloramento 

de rocha fragmentada-aleatória e (A3) com 

afloramento de rocha contínuo. Em cada sub área 

foram distribuídas aleatoriamente 08 unidades 

amostrais compostas por parcelas fixas de 20,0 x 

20,0 m. 

Antes da criação do parque, a área de estudo 

pertencia a fazenda Maisa, onde na sub área A1 era 

desenvolvida atividades agrossilvipastoris, 

caracterizando-a como uma área perturbada; na sub 

área A2 era explorada raleio de vegetação com 

retirada de madeira, caracterizando-a como uma 

área conservada e a sub área A3 caracterizada 

como preservada, por constituir a área de reserva 

legal da fazenda, sem nenhum tipo de manejo. 

Em cada parcela foram amostrados e 

etiquetados, todos os indivíduos 

arbustivos/arbóreos vivos, com circunferência a 

1,3 m do solo (CAP) ≥ 6,0 cm, mensurada com fita 

métrica e a altura estimada com vara de 6,0 m de 

comprimento. 

As espécies não identificadas in loco tiveram 

material botânico coletado e posteriormente 

identificado por consulta bibliográfica e ou via 

comparações com exsicatas já identificadas. Na 

classificação das espécies foi adotado o sistema de 

classificação do Angiosperm Phylogeny Group 

(APG III, 2009). 

A suficiência amostral foi obtida por ajuste de 

curvas no Sistema SAEG, e para a estrutura da 

vegetação (composição florística) foi utilizado o 

software Mata Nativa 2.0.  

 

RESULTADOS E DISCUSÕES 

As espécies registradas em função do número 

de parcelas (Figura 1) ajustou-se a uma equação 

polinomial com coeficiente de determinação 

significativo (R2 = 92,8%), tendo se estabilizado na 

6ª parcela com interseção da parte linear e o platô 

aos 2.180m², indicando que a amostra foi suficiente 

para representar a fitodiversidade da área.  

 
 

Figura 1 - Representação gráfica da suficiência amostral do 

componente arbustivo-arbóreo adulto "Área x Número de 

espécies amostradas" em sub áreas de caatinga localizadas no 
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Parque Nacional da Furna Feia, municípios de Mossoró e 

Baraúna, RN. 

 

Em função da heterogeneidade de habitats a 

caatinga apresenta elevadas variações floristicas e 

fisionômicas, resultantes da interação planta-

clima-solo. Normalmente associada a alta 

variabilidade da precipitação e do balanço hídrico, 

característica marcante da região (ARAUJO et al., 

2010). 

Segundo Junior e Drumond (2011) essa 

variabilidade também ocorre em função das 

diferentes pressões antropicas, exercidas pelos 

mais diversos tipos de usos. Entretanto a 

heterogeneidade  de  fatores  climáticos, 

geomorfológicos  e  edáficos, são os principais 

geradores dessa alta variabilidade florística e 

fisionômica encontrada na caatinga (ROCHA et al., 

2017). 

Na sub área A1 foram amostrados 679 

indivíduos de 28 espécies e 14 famílias botânicas, 

ja na sub área A2 foram levantados 541 indivíduos 

de 22 espécies e 14 famílias botânicas, e na sub área 

A3 obteve-se um total de 856 indivíduos, de 21 

espécies e 11 famílias botânicas. Em ambas as sub 

áreas, a família Fabaceae foi a mais rica, com 374 

(55,08%), 335 (61,92%) e 414 (48,36%) do total de 

indivíduos respectivamente; seguidamente da 

Euphorbiaceae com 106 (19,59%) na sub área A2 

e 293 (34,22%) na sub área A3, e a Solanaceae com 

63 (9,28%) na sub área A1 (Tabela 1). 

 

 
Tabela 1. Famílias e espécies amostradas componente arbustivo-arbóreo adulto em sub áreas de caatinga localizadas no Parque 

Nacional da Furna Feia, municípios de Mossoró e Baraúna, RN.    

Família/Espécie 
Número de indivíduos 

Hábito 
A1 A2 A3 

Fabaceae 

Mimosa ophthalmocentra Mart. 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. 

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm. 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 

Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. 

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

 

122 

111 

46 

49 

12 

10 

2 

2 

1 

 

60 

135 

37 

26 

- 

8 

- 

- 

- 

 

53 

202 

50 

14 

- 

27 

- 

1 

- 

 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Solanaceae 

Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don 

 

63 

 

19 

 

- 

 

Arbóreo 

Euphorbiaceae 

Croton blanchetianus Baill. 

Manihot carthagenensis subsp. (Mull. Arg.) 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. 

Sapium argutum (Mull. Arg.) Huber 

 

31 

18 

4 

2 

 

6 

88 

9 

3 

 

109 

158 

22 

4 

 

Arbustivo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Arbóreo 

Celastraceae 

Maytenus rigida Mart. 

 

53 

 

4 

 

- 

 

Arbustivo 

Combretaceae 

Combretum leprosum Mart. 

Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler 

 

24 

3 

 

9 

- 

 

1 

- 

 

Arbustivo 

Arbustivo 

Apocynaceae 

Aspidosperma pyrifolium Mart. 

 

24 

 

19 

 

11 

 

Arbóreo 

Burseraceae 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett 

 

19 

 

69 

 

67 

 

Arbóreo 

Capparaceae 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Pres 

 

17 

 

4 

 

11 

 

Arbustivo 

Olacaceae 

Ximenia americana L. 

 

17 

 

5 

 

46 

 

Arbustivo 

Bixaceae 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) 

 

15 

 

6 

 

11 

 

Arbóreo 

Anacardiaceae 

Myracrodruon urundeuva Allemão. 

 

13 

 

9 

 

27 

 

Arbóreo 

Boraginaceae 

Cordia trichotoma (Vell.) 

Varronia curassavica Jacq. 

 

8 

3 

 

- 

- 

 

6 

- 

 

Arbóreo 

Arbustivo 
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Auxemma oncocalyx - 13 20 Arbóreo 

Sapotaceae 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 

 

7 

 

9 

 

4 

 

Arbóreo 

Rhamnaceae 

Ziziphus joazeiro Mart. 

 

2 

 

1 

 

- 

 

Arbóreo 

Malvaceae 

Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil.) 

 

1 

 

2 

 

12 

 

Arbóreo 

Total 679 541 856  
Fonte: Autores. 

 
Observa-se na sub área A1 populações mais 

expressivas, totalizando 28 espécies; sendo a 

Mimosa arenosa (Willd.) Poir., com 122 

indivíduos e a Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., 

com 111 indivíduos as espécies mais abundantes; 

enquanto que na sub área A2 foram inventariadas 

22 espécies, dentre as quais a Bauhinia cheilantha 

(Bong.) Steud., com 135 indivíduos foi a mais 

abundante; ja na sub área A3 foram inventariadas 

21 espécies, onde a Bauhinia cheilantha (Bong.) 

Steud., com 202 indivíduos foi a mais abundante 

(Tabela 1). 

A maior ocorrencia de espécies na sub área A1, 

pode está associada ao fator solo, com ausencia de 

afloramento de rocha; considerado um fator 

abiótico que influencia a distribuição de plantas 

lenhosas na caatinga (SILVA et al., 2009). 

Em função do uso, a abundância de Mimosa 

arenosa (Willd.) Poir., na sub área A1 pode ser 

explicada pelo fato desta ser uma espécie heliófita 

e viceja terrenos diversos (HOLANDA et al., 

2015). Considerada pioneira, indicadora de 

sucessão secundária progressiva ou de 

recuperação, a qual tende ao longo do processo, 

reduzir a densidade, adequando o ambiente para o 

estabelecimento de espécies mais exigentes 

(MACHADO et al., 2012). 

Já a Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., é 

considerada uma espécie associada a ambientes 

pouco perturbados e elevado estágio de 

regeneração, o que justifica sua dominancia nas 

sub áreas A2 e A3 (SOUZA et al., 2015). 

De acordo com Souza et al. (2015), a redução 

da competição interespecífica nos ambientes, 

resulta no fenômeno conhecido como “expansão de 

nicho” onde as espécies mais resistentes e 

adaptadas se sobressaem, o que pode ter ocorrido 

com a Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., 

apresentando elevado numero de individuos nas na 

sub área A2 e A3 (Tabela 1). 

Segundo Silva et al. (2015), as carcateristicas 

fisicas do solo são tão importantes quanto as 

quimicas, onde os fatores geomorfológicos 

possuem relação direta e se tornam determinantes 

nas diferenças fitofisionomicas de uma região, que, 

no entanto, ainda são pouco estudadas.  

 

CONCLUSÕES 
A relação solo-vegetação possui maior 

influência no comportamento florístico das áreas 

estudadas, do que o uso por atividades 

agrossilvipastoris. 

A existência de afloramentos rochosos pode ser 

um fator determinante na composição florística da 

caatinga. 

Os fatores pedológicos exercem um papel 

fundamental na ocorrência e distribuição das 

espécies, podendo influenciar na fitofisionomia 

florestal da caatinga. 
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RESUMO: O presente estudo tem como principal objetivo analisar a percepção ambiental quanto ao conhecimento da 

floresta em crianças (1º e 2º anos do ensino fundamental I) da escola municipal Doutor Gustavo Paiva localizada em Rio 

Largo, Alagoas. Foi solicitado aos mesmos que fechassem os olhos e pensassem na seguinte frase: “desenhe o que vem 

na sua mente quando falamos da Floresta Atlântica”, e que, após o pedido, fizessem um desenho sobre o que pensaram. 

Decorrido o tempo determinado, que variou de 20 a 40 minutos, foram coletados os desenhos. O total de alunos de 1º e 

2º anos do ensino fundamental I foi de 124, com idades entre seis e oito anos, sendo 58 do 1º ano e 66 do 2º ano. Com 

relação ao gênero, 56,5% são do gênero masculino e 43,5% feminino. Nos desenhos, os alunos do 2º ano têm mais 

percepção de elementos exóticos de flora e fauna em seus desenhos do que os alunos do 1º ano. Devido à quantidade de 

elementos da flora e fauna, nas duas séries, foi notória a maior facilidade em representar elementos da flora com relação 

à fauna. Eles representaram a mesma quantidade de componentes antrópicos, que remetem a um sentimento negativo 

quando se trata de preservação da floresta, porém, diferentemente dos do 1º ano, os aspectos de sentimento positivo 

estiveram muito mais presentes. Os componentes abióticos foram mais representados pelos alunos de 1º ano. Faz-se 

necessária a Educação Ambiental em escolas, incluindo atividades práticas como visitas a parques, para que os alunos 

compreendam a realidade que os circunda, conheçam as florestas próximas a eles e saibam representar a natureza baseados 

em elementos presentes no local onde vivem. 

Palavras-chave: percepção ambiental, educação ambiental e floresta atlântica. 

 

Influence of environmental education on the conservation of forest remnants in Rio Largo – AL 

 
ABSTRACT: The main objective of this study is to analyze the environmental perception of forest knowledge in children 

(1st and 2nd years of elementary school I) of the municipal school Gustavo Paiva located in Rio Largo, Alagoas. The 

students were asked to close their eyes and think of the following phrase: “draw what comes into your mind when we 

speak about the Atlantic Forest”, and, then, draw a picture of what you thought. After a time, that varied from 20 to 40 

minutes, the drawings were collected. There are 124 in the 1st and 2nd year of elementary school I, with ages ranging 

from six to eight years, of which 58 are from the 1st year and 66 from the 2nd year. Regarding gender, 56.5% are male 

and 43.5% female. In the drawings, the students of the 2nd year showed more perception of exotic elements of flora and 

fauna then the students of the 1st year. Due to the number of elements of the flora and fauna, in the two series, it was 

notorious the greater facility to represent elements of the flora than the fauna. They represented the same amount of 

anthropic components, which leads to a negative feeling when it comes to forest preservation, but unlike those of the first 

year, positive feeling aspects were much more present. The abiotic components were more represented by the first year 

students. Environmental Education is necessary in schools, including practical activities such as park visits, so that 

students understand the reality that surrounds them, know the forests close to them and know how to represent nature 

based on elements present in the place where they live. 
Keywords: environmental perception, environmental education, atlantic forest. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Na década de setenta, o reconhecimento do 

impacto ambiental originado pelas mais diversas 

atividades econômicas ganharam dimensão 

mundial. Em 1972, em Estocolmo, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) promoveu a Primeira 

Conferência sobre o Meio Ambiente, na qual se 

atribuiu à Educação Ambiental um papel 

estratégico na superação da crise ambiental e 

estabeleceu-se, pela primeira vez, a importância da 

ação educativa nas questões ambientais, além de 

recomendar o treinamento de professores e o 

desenvolvimento de novos recursos e métodos 

(DIAS, 2003). 

Assim, dentre os princípios e objetivos 

relacionados à Educação Ambiental, percebe-se 

que esta é tida como algo amplo e que visa, 

principalmente, melhorar a relação do homem com 

a natureza e qualidade de vida com base no 

conceito de desenvolvimento sustentável. Diante 
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desse contexto, surge a necessidade de 

implementar esses princípios e objetivos desde 

cedo na vida, ainda criança, para que haja uma 

melhor assimilação de seus conhecimentos, que 

serão levados para a vida adulta (NOBRE et al., 

2017). 

O crescente processo de urbanização com o 

crescimento de grandes cidades e a fuga do campo 

vem afastando o indivíduo da natureza, produzindo 

uma sensação de desligamento do natural. Dessa 

forma, atividades relacionadas à Educação 

Ambiental surgem como ferramentas de extrema 

importância nos processos que envolvem levar as 

pessoas adultas à uma aproximação com a 

natureza. A eficácia dessas atividades acontece 

principalmente quando abordada de forma 

sistemática, em todos os níveis de ensino, 

principalmente na educação infantil e fundamental, 

onde o existe a formação inicial de conceitos e 

valores para toda a vida. 

Nas crianças, uma das formas de verificar a 

percepção ambiental é com a utilização de 

desenhos. O desenho é uma das manifestações 

semióticas associada à construção e expressão da 

significação. Através dele a criança constrói sua 

percepção de mundo (GOLDBERG et al., 2005). 

Dessa forma, o presente estudo tem como 

principal objetivo analisar a percepção ambiental 

quanto ao conhecimento da floresta em crianças (1º 

e 2º anos do ensino fundamental I) em uma escola 

municipal, Doutor Gustavo Paiva, localizada no 

município de Rio Largo, Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O município de Rio Largo está localizado na 

região leste do Estado de Alagoas. Na área 

educacional, são 33 escolas de ensino pré-escolar, 

com 1.860 alunos matriculados, 43 escolas de 

ensino fundamental, com 12.905 alunos 

matriculados e 04 escolas de ensino médio, com 

1.604 alunos. No município, existem 35.628 

habitantes alfabetizados com idades acima de 10 

anos, que corresponde a 57% da população. Em 

relação as unidades educacionais, a escola 

municipal Doutor Gustavo Paiva se localiza a 3,8 

km da prefeitura de Rio Largo, dentro do Conjunto 

Barnabé 2, a 1km da BR 104 e vizinha ao Centro 

de Ciências Agrárias da Universidade Federal de 

Alagoas. A escola é de ensino infantil ao 

fundamental I (até ao quinto ano). 

 

Metodologia 

O levantamento das percepções das crianças (1º 

e 2º anos do fundamental I) foi quanto aos 

elementos presentes na floresta. Em geral, os 

alunos são provenientes de famílias com baixo 

poder aquisitivo que moram, em grande parte, no 

conjunto habitacional Barnabé Oiticica, que possui 

728 Unidades Habitacionais criados pelo programa 

Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Esse 

conjunto é próximo à um remanescente florestal, 

denominado Mata da Frascalli, no qual foram 

observados alguns impactos antrópicos (corte de 

lenha, trilhas, lixo, etc.), provavelmente causados 

pelos moradores do conjunto. 

A coleta de dados teve os seguintes 

procedimentos metodológicos adaptados de 

Schwarz et al. (2007): foi perguntado aos 

estudantes se eles conheciam alguma floresta. 

Após a pergunta foi solicitado aos mesmos que 

fechassem os olhos e pensassem na seguinte frase: 

“desenhe o que vem na sua mente quando falamos 

da Floresta Atlântica”, e que após a pergunta, 

fizessem um desenho sobre o que pensaram. 

Decorrido o tempo determinado, que variou de 20 

a 40 minutos, foram coletados os desenhos. 

Comunicou-se, também, que eles não deveriam 

se preocupar com a habilidade em desenhar, mas 

sim representar o que vinha à mente referente ao 

tema. Todos os alunos do 1º e 2º anos do ensino 

fundamental I foram convidados a desenhar. 

As análises do conteúdo sobre a floresta foram 

feitas individualmente de maneira minuciosa, 

sendo que esses dados qualitativos podem ser 

quantificados e classificados por meio das 

semelhanças, modelos e estruturas. Os elementos 

analisados foram: flora nativa, flora exótica, fauna 

nativa, fauna exótica e elementos abióticos. Na 

análise também foi possível verificar se nesses 

desenhos havia um sentimento positivo ou 

negativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O total de alunos de 1º e 2º anos do ensino 

fundamental I que participaram da análise foi 124, 

sendo 58 do 1º ano, com idade entre seis e sete 

anos, e 66 do 2º ano, com idade entre seis a oito 

anos. Com relação ao gênero, 56,5% são do gênero 

masculino e 43,5% feminino. 

No 1º ano, quando levantado os elementos da 

flora encontrados nos desenhos, foi constatado que  

91,4%  dos alunos representou elementos da flora 

nativa e 10,4% representaram elementos da flora 
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exótica (Figura 1), em sua maioria pinheiros e 

coqueiros como na Figura 2, de um total de 58. 

 

 

 

Figura 1 – Representação dos elementos da flora em desenho 

de floresta atlântica dos alunos do 1º ano do ensino 

fundamental I da escola municipal Doutor Gustavo Paiva, Rio 

Largo – AL. 

 

 

Figura 2 – Desenho de floresta atlântica do aluno do 1º ano, 

representando pinheiros (flora exótica). 

 

Já com relação à fauna, pouco mais da metade 

(53,4%) conseguiu representar a fauna nativa e 

apenas 17,2% dos alunos a fauna exótica (Figura 

3). Animais como peixe, cobra, pássaro, borboleta, 

formiga e macaco foram considerados como 

nativos, enquanto que animais como cachorro, 

urso, coelho, leão, girafa e boi foram considerados 

como exóticos. 

 
 

 

Figura 3 – Representação dos elementos da fauna em desenho 

de floresta atlântica dos alunos do 1º ano do ensino 

fundamental I da escola municipal Doutor Gustavo Paiva, Rio 

Largo – AL. 

 

A representação de elementos abióticos (sol, 

nuvens, montanhas, lagos, rios, etc.) atingiu 91% 

do total dos alunos da série (Figura 4).  

Na Figura 5, é possível perceber a representação 

de sentimento negativo em maior quantidade, 

sendo cinco vezes maior do que sentimento 

positivo. Esses sentimentos negativos são 

representados pela presença de humanos na 

floresta, automóveis, máquinas, fogueiras, 

construções, etc. Enquanto que sentimentos 

positivos, em sua maioria, pela presença de 

corações, sol com o rosto feliz, arco-íris, etc. 

(Figura 6). Essa diferença pode estar relacionada 

com a percepção que as crianças têm do seu 

entorno, já que a comunidade em que vivem utiliza 

os recursos (como a lenha e a caça) da floresta para 

subsistência. 

 

 

Figura 4 – Representação dos elementos abióticos em desenho 

de floresta atlântica dos alunos do 1º ano do ensino 

fundamental I da escola municipal Doutor Gustavo Paiva, Rio 

Largo – AL. 

 

 

 

Figura 5 – Representação de sentimento positivo e negativo 

em desenhos de floresta atlântica dos alunos do 1º ano do 

ensino fundamental I da escola municipal Doutor Gustavo 

Paiva, Rio Largo – AL. 
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Figura 6 – À esquerda: desenho de floresta atlântica da aluna 

do 1º ano, que desenhou corações (sentimento positivo); à 

direita: desenho de floresta atlântica do aluno do 1º ano, 

representando a presença de pessoas e automóveis dentro da 

floresta (sentimento negativo). 
 

Com os alunos do 2º ano, houve a mesma 

diferença entre elementos da flora nativa e exótica, 

sendo elementos nativos representados por 84,8% 

dos  alunos e exóticos por 33,3% (Figura 7). Os 

elementos da flora exótica foram representados por 

árvores com frutas, como por exemplo macieiras. 

A fauna nativa foi representada por 54,5% dos 

alunos e a exótica por 30,3% (Figura 8). 

 
 

 

Figura 7 – Representação dos elementos da flora em desenho 

de floresta atlântica dos alunos do 2º ano do ensino 

fundamental I da escola municipal Doutor Gustavo Paiva, Rio 

Largo – AL. 

 

 

 

Figura 8 – Representação dos elementos da fauna em desenho 

de floresta atlântica dos alunos do 2º ano do ensino 

fundamental I da escola municipal Doutor Gustavo Paiva, Rio 

Largo – AL. 

 

A percentagem de alunos do 2º ano que 

representaram elementos abióticos foi de 76% 

(Figura 9). E os sentimentos positivos (corações, 

flores, sol com sorriso) foram mais demonstrados 

por eles do que sentimentos negativos, de acordo 

com a Figura 10. Os sentimentos negativos tiveram 

muito mais representação com relação à presença 

de pessoas dentro da floresta. Isso demonstra que 

os alunos dessa série percebem e tem mais 

consciência da presença de pessoas da comunidade 

no fragmento florestal próximo. 

 

 

 

Figura 9 – Representação de elementos abióticos em desenho 

de floresta atlântica dos alunos do 2º ano do ensino 

fundamental I da escola municipal Doutor Gustavo Paiva, Rio 

Largo – AL. 

 

 

 

Figura 10 – Representação de sentimento positivo e negativo 

em desenhos de floresta atlântica dos alunos do 2º ano do 

ensino fundamental I da escola municipal Doutor Gustavo 

Paiva, Rio Largo – AL. 

 

Comparando os desenhos de floresta das duas 

séries analisadas, é possível perceber que os alunos 

do 2º ano têm mais percepção de elementos 

exóticos, de flora e fauna, em seus desenhos de 

floresta atlântica em relação aos alunos do 1º ano. 

Devido à quantidade de elementos da flora e fauna, 

nas duas séries, foi notória a maior facilidade em 

representar elementos da flora com relação à fauna. 

Eles representaram a mesma quantidade de 

componentes antrópicos, que remetem à 

sentimento negativo quando se trata de preservação 
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da floresta, porém, diferente do 1º ano, os aspectos 

de sentimento positivos estiveram muito mais 

presentes. Os componentes abióticos foram mais 

representados pelos alunos de 1º ano. 

De acordo com Souza, Viveiro (2017), tanto o 

ano de ensino quanto a idade devem ser observados 

no trabalho de desenhos infantis, já que entre 6 a 8 

anos a criança passa por um período transitório em 

que se situam em uma fase escolar que persiste no 

conhecimento básico da língua, impondo um 

ensino mais centralizado que reflete, por exemplo, 

nos desenhos onde os sentimentos, a capacidade 

intelectual, o desenvolvimento físico, a acuidade 

perceptiva, o envolvimento criador, o gosto 

estético e até a evolução social da criança, como 

indivíduo, são mais aparentes. 

 

CONCLUSÃO 

Os alunos do 1º ano da escola municipal Doutor 

Gustavo Paiva imaginam mais elementos da flora 

nativa do que da flora exótica. Por sua vez, estes 

tendem a representar muito mais aspectos abióticos 

como parte integrante da floresta. Também, eles 

representaram cinco vezes mais elementos 

negativos na floresta com relação aos elementos 

positivos. 

Já os alunos do 2º ano conseguem imaginar um 

pouco mais os elementos exóticos. Eles também 

foram capazes de representar mais sentimentos 

positivos do que negativos quando postos a pensar 

sobre florestas.  

Quantos aos sentimentos positivos e negativos 

observados entre os alunos do 1º e 2º ano percebe-

se que a realidade vivida pelos alunos presentes nas 

atividades (violência e impactos ao meio florestal 

como a caça e o corte de lenha) ainda não estão tão 

presentes na imaginação dessas crianças (por isso a 

diferença entre as séries analisadas) o que gera um 

ponto positivo em discutir com os mesmos, através 

de atividades lúdicas, caminhos que levem a 

sustentabilidade dos recursos naturais.  

Faz-se necessária a Educação Ambiental em 

escolas, incluindo atividades práticas como, por 

exemplo, visitas à parques, para que os alunos 

compreendam a realidade que os circunda, 

conheçam as florestas próximas a eles e saibam 

representar a natureza baseados em elementos 

nativos presentes no local onde vivem. 
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RESUMO A criação de bordas na vegetação é uma consequência do processo de fragmentação de áreas que sofreram 

alterações antrópicas, produzindo mudanças nas comunidades a partir de mudanças nas condições ambientais, como 

elevação da temperatura e maior influência eólica. Nesse sentido, é importante entender como essas alterações 

influenciam na regeneração natural das comunidades. O presente estudo tem como objetivo analisar a influência do efeito 

de borda sobre uma vegetação regenerante em um fragmento de caatinga, a partir da análise dos parâmetros altura, 

diâmetro e número de indivíduos. Para isso, foram montados quatro transectos de 5x50 m, equidistantes entre si por 40 

m, os quais foram subdivididos em parcelas de 5x5 m, totalizando 40 parcelas. Foram coletados dados de circunferência 

ao nível do solo (CNS) e altura de indivíduos com CNS < 9,0 cm. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade 

de Shapiro-Wilk, quando normais foram analisados pela Análise de Variância (ANOVA) e quando não-normais pelo teste 

de Kruskal-Wallis (seguido por Mann-Whitney). Os testes evidenciaram que em quase todos os parâmetros não há 

diferença significativa entre as distancias da borda, com exceção para o diâmetro máximo, e que a borda não provoca 

efeitos sobre os parâmetros analisados da vegetação. Tais resultados dão indícios de que as características ambientais da 

caatinga podem não propiciar diferenças na fisionomia da comunidade entre ambientes de borda e interior. 

Palavras-chave: fragmentação, fitossociologia, regeneração natural. 

 

Influence of edge effect on the physiognomy of vegetation on a caatinga fragment 

 
ABSTRACT Edge creation in the vegetation is a consequence of the fragmentation process of areas that have undergone 

anthropic alterations, producing changes in the communities from changes in the environmental conditions, such as 

elevation of temperature and greater wind influence. In this sense, it is important to understand how these changes 

influence the natural regeneration of communities. The present study aims to analyze the influence of the edge effect on 

a regenerating vegetation in a caatinga fragment, from the analysis of parameters height, diameter and number of 

individuals. For this, four transects of 5x50 m were assembled equidistant from each other by 40 m, which were 

subdivided into 5x5 m plots, totaling 40 plots. Soil circumference data (CNS) and height of individuals with CNS < 9.0 

cm. The data were submitted to the normality test of Shapiro-Wilk, when normal were analyzed by Analysis of Variance 

(ANOVA) and non-normal by the Kruskal-Wallis test (followed by Mann-Whitney test). The tests showed that in almost 

all the parameters there is no significant difference between the distances of the edge, except for the maximum diameter, 

and that the edge does not cause effects on the analyzed parameters of the vegetation. These results give indications that 

the environmental characteristics of the caatinga may not allow differences in the physiognomy of the community between 

edge and interior environments. 

Keywords: fragmentation, phytosociology, natural regeneration. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O surgimento de fragmentos na vegetação 

deriva-se da diminuição da vegetação nativa 

(OLIVEIRA et al., 2015). A fragmentação dessas 

áreas leva a criação de bordas (zonas de contato 

entre a área antropizada e a área de vegetação 

nativa), que são regiões com microclima diferente, 

maiores temperaturas do ar e do solo, além de 

maior influência eólica (OLIVEIRA et al., 2013; 

SILVA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015). Os 

efeitos de borda podem possuir diferentes 

extensões e apresentar características como 

diminuição da biodiversidade, mudanças na 

estrutura das árvores (CAMPOS et al., 2018) e na 

distribuição espacial de indivíduos (SANTOS; 

SANTOS, 2008), além de tornar as áreas afetadas 

mais vulneráveis à invasão por espécies exóticas e 

à herbivoria (SOBRINHO et al., 2009). 

Estudos envolvendo os impactos das bordas e 

do processo de fragmentação são essenciais para 

compreender como ocorrem as mudanças nas 

comunidades vegetais (OLIVEIRA et al., 2013). 

Nas pesquisas de Oliveira et al. (2015), durante a 

análise das influências da borda na vegetação 
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arbórea adulta e regenerante na Bacia do Rio 

Tapacurá, em Pernambuco, foi constatado que nas 

áreas mais próximas da borda haviam perdas na 

riqueza e na estrutura da comunidade, assim como 

no estudo de Campos et al. (2018), que 

evidenciaram modificação da estrutura da 

vegetação e alteração microclimática na área de 

borda. 

Contudo, vários autores afirmam que os 

ambientes semiáridos apresentam padrões 

diferentes para bordas, quando comparados a 

ambientes de florestas tropicais úmidas. Nas 

pesquisas de Oliveira et al. (2013) para determinar 

se o efeito de borda afeta a estrutura das 

comunidades vegetais em uma floresta tropical 

seca, foram encontradas evidências de que a 

vegetação no interior e nas bordas de fragmentos 

florestais não são significativamente diferentes 

com relação a parâmetros como diâmetro do caule, 

área basal, riqueza de espécies, entre outros. 

Santos, Santos (2008), ao analisarem os mesmos 

parâmetros, observaram que foram 

estatisticamente iguais entre os habitats de borda e 

de interior, além de possuírem similaridade 

florística de 90% e da composição das espécies 

variar de forma semelhante.  

Com base nessas informações, este trabalho tem 

como objetivo avaliar a influência do efeito de 

borda nas características de diâmetro, altura e 

número de indivíduos da regeneração natural em 

uma área de caatinga, em Choró-CE. A partir desse 

estudo, espera-se que a vegetação regenerante não 

sofra com a ação do efeito de borda produzido, a 

partir da alteração antrópica, sem diferenças 

significativas entre vegetação de borda e interior, 

por se tratar de uma vegetação de caatinga 

arbustiva.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada na Fazenda 

Majorlândia, localizada no município de Choró – 

Ceará, a aproximadamente 17 km do centro da 

cidade, possuindo coordenadas 4º50'24.2266" S e 

39°04'08.8766" O. A fazenda possui área total de 

420 ha, e como características pedológicas possui 

solos do tipo argissolo vermelho-amarelo 

eutrófico, com textura arenoso/médio e 

arenoso/argiloso e o relevo é suavemente 

ondulado. O clima da região é semiárido, com 

vegetação savana-estépica arborizada, do tipo 

caatinga arbórea aberta (IBGE, 2016). Na região, 

foram plantados cerca de 10 ha de Azadirachta 

indica para a extração de fármacos, mas o projeto 

não foi iniciado e o plantio foi abandonado, criando 

uma matriz diferente da área original, expondo a 

vegetação nativa a áreas de borda.  

Para avaliar o efeito de borda sobre a vegetação 

regenerante foram feitos quatro transectos de 5x50 

m, equidistantes entre si por 40 m, os quais foram 

subdivididos em parcelas de 5x5 m, totalizando 40 

parcelas. Os transectos foram montados a partir da 

área com a plantação de A. indica, de acordo com 

a figura 1. 

 

 
 

Figura 1 – Localização da área de estudo (Fazenda 

Majorlândia, Choró, CE) e representação esquemática das 

unidades amostrais. Fonte: Autores, 2018. 

 

Foram coletados os dados de circunferência ao 

nível do solo (CNS) e altura de todos os indivíduos 

com CNS < 9,0 cm, com auxílio de fita métrica e 

trena (ou clinômetro para indivíduos maiores de 

2m), respectivamente. Em seguida, os dados 

coletados foram organizados no Excel e 

transferidos para o programa Fitopac v. 2.1. Foram 

extraídos os parâmetros de altura (média, máxima 

e mínima), diâmetro (médio, máximo e mínimo) e 

número de indivíduos. 

Os parâmetros extraídos foram inseridos no 

programa Past v. 3.22 e comparados nos diferentes 

tratamentos (distâncias que as parcelas estão da 

área com plantio). Foi realizado um teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk em cada parâmetro. 

Dados com distribuição normal (p-valor > 0,05) 

foram submetidos a Análise de Variância 

(ANOVA) e as médias comparadas pelo Teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. Em caso de 

distribuição não-normal (com p-valor < 0,05), os 

dados foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis 

e as médias analisadas por meio do Teste de Mann-

Whitney. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Na área estudada, foram encontrados 353 

indivíduos, totalizando área basal de 0,095 m²/ha. 

O maior diâmetro encontrado foi 5,421 cm, 

enquanto o menor foi 0,637 cm. A média dos 

diâmetros foi 1,722 cm. Em relação às alturas, o 

maior valor encontrado foi 5 m, enquanto o menor 

foi 0,22 cm, tendo como média 1,615 m.  

Os parâmetros Hmín, Dimín, Dimáx, Diméd e 

Nind não apresentaram distribuição  

normal, destes apenas Dimáx apresentou 

diferença entre os tratamentos. O teste de Mann-

Whitney indicou que as diferenças significativas 

estavam presentes na metade dos transectos, com 

início na distância de 10 m da borda (Tabela 1). No 

entanto, não foi possível identificar um padrão para 

aumento ou diminuição no Dimáx. 

Hmáx e Hméd apresentaram distribuição 

normal e foram submetidos a Análise de Variância 

(ANOVA). No entanto, a análise não indicou 

mudanças significativas nos dois parâmetros, ao 

longo do gradiente de borda (Tabela 1). 

Os resultados dos testes estatísticos, para a 

grande maioria dos parâmetros analisados, dão 

indícios de que a vegetação da área estudada 

provavelmente não sofre a influência de bordas. 

Esses resultados confirmam os questionamentos de 

Oliveira et al. (2013) ao estudarem a influência do 

efeito de borda sobre a estrutura de uma 

comunidade vegetal em uma floresta tropical seca. 

Em seus resultados, os autores encontraram 

indícios de que as plantas da caatinga não sofrem 

influência de bordas, e afirmam que existem 

vegetações com características que tornam os 

efeitos de borda menos significantes.  

Característica como alta radiação solar, em 

todos os transectos, pode explicar o fato de a 

fisionomia da comunidade não ter sido muito 

alterada. Tal justificativa corrobora com a 

afirmação de Santos & Santos (2008), de que os 

efeitos de borda abióticos, muito descritos para os 

ecossistemas florestais, parecem estar ausentes na 

caatinga arbustiva. 

 
Tabela 1 – Valores médios dos parâmetros altura mínima (Hmín), altura máxima (Hmáx), altura média, diâmetro mínimo, diâmetro 

máximo, diâmetro médio e número de indivíduos ao longo dos tratamentos. 

Tratamentos Hmín (m) Hmáx (m) Hméd (m) Dimín (cm) Dimáx (cm) Diméd (cm) Nind 

0-5 m 1,03ᵃ 2,32ᵃ 1,42ᵃ 1,27ᵃ 3,50ᵃ 2,25ᵃ 6,25ᵃ 

5-10 m 0,36ᵃ 1,98ᵃ 0,86ᵃ 0,80ᵃ 2,26ᵃ 1,37ᵃ 9ᵃ 

10-15 m 0,58ᵃ 1,49ᵃ 0,88ᵃ 0,84ᵃ 1,63ᵇ 1,12ᵃ 6ᵃ 

15-20 m 1,83ᵃ 3,16ᵃ 2,43ᵃ 1,59ᵃ 2,08ᵇ 1,83ᵃ 5,25ᵃ 

20-25 m 1,09ᵃ 2,14ᵃ 1,68ᵃ 1,11ᵃ 2,97ᵃ 1,84ᵃ 9,50ᵃ 

25-30 m 0,96ᵃ 2,98ᵃ 1,76ᵃ 1,27ᵃ 2,98ᶜ 1,95ᵃ 7ᵃ 

30-35 m 0,79ᵃ 1,81ᵃ 1,38ᵃ 0,96ᵃ 1,74ᵈ 1,33ᵃ 4,50ᵃ 

35-40 m 0,36ᵃ 2,47ᵃ 1,25ᵃ 0,65ᵃ 2,53ᵃ 1,26ᵃ 17,50ᵃ 

40-45 m 1,08ᵃ 3,30ᵃ 2,13ᵃ 1,18ᵃ 2,89ᵃ 2,01ᵃ 12,25ᵃ 

45-50 m 0,89ᵃ 2,86ᵃ 1,65ᵃ 1,16ᵃ 3,02ᵉ 1,79ᵃ 11ᵃ 

Fonte: Autores, 2018. Obs.: As letras sobrescritas representam diferenças significativas entre os tratamentos. 

 
CONCLUSÕES 

Não houve mudança significativa em quase 

todos os parâmetros analisados no fragmento, com 

exceção para o diâmetro máximo, que apresentou 

diferença significativa em alguns tratamentos, 

dando indícios de que a criação de bordas não 

produziu efeitos perceptíveis na vegetação.  
 
REFERÊNCIAS 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (IBGE). Bases Cartográficas 

Contínuas. 2016. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/geociencias-

novoportal/cartas-e-mapas/bases-cartograficas-

continuas.html>. Acesso em: 19 de maio. 2018. 

 

OLIVEIRA, D. G. et al. Does the edge effect influence 

plant community structure in a tropical dry forest? 

Revista Árvore, Viçosa-MG, v. 37, n. 2, p.311-320, 

2013. 

 

OLIVEIRA et al. Efeito de borda em remanescentes de 

floresta atlântica na bacia do Rio Tapacurá, 

Pernambuco. CERNE, v. 21, n. 2, p. 169-174, 2015. 

 

SANTOS, A. M. M., SANTOS, B. A. Are the vegetation 

structure and composition of the shrubby Caatinga free 

from edge influence? Acta bot. bras. v. 22, n. 4, p. 

1077-1084, 2008. 

 

SOBRINHO et al. Análise da pluviosidade e do efeito 

de borda sobre os teores de flavonóides em Bauhinia 

cheilantha (Bong.) Steud., Fabaceae. Revista 

Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of 

Pharmacognosy, v. 19, n. 3, p. 740-745, 2009. 

 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 234 

 
 

 

SILVA, M. A. M. et al. Edge effects on the structure and 

dynamics of an Atlantic Forest fragment in northeastern 

Brazil. Agrária - Revista Brasileira de Ciências 

Agrárias, v.10, n.4, p. 538-543, 2015. 

 

CAMPOS, J., et al. Análise e propagação dos efeitos de 

borda no Parque Estadual Mata do Pau – Ferro, Areia – 

PB. Rev. Geogr. Acadêmica, v.12, n.2, p. 21-36, 2018. 

  



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 235 

 
 

 

 
Levantamento do componente arbóreo de quatro praças na cidade de Itaporanga-PB 

 

Rita de Cassia Henriques Delfino¹*, Geovanio Alves Silva¹, Mellina Nicácio da Luz¹, Valeska Regina Silva 

Martins¹, Francisca Nayara Vieira Araújo¹, Joedla Rodrigues de Lima¹. 

 
¹ Universidade Federal de Campina Grande  

*E-mail: kassiahenriques@hotmail.com 

 
RESUMO: Os projetos de infraestrutura direcionados aos espaços públicos presentes nos municípios devem estar 

interligados às questões ambientais, aumentando a qualidade de vida da população residente nestas regiões. Entende-se 

por arborização urbana toda vegetação, predominantemente arbórea, que ocupa os espaços livres públicos e privados de 

uma cidade. A grande utilização de espécies exóticas aponta a necessidade de se realizar estudos relacionados a 

organização arbórea dos espaços públicos. Neste contexto, o presente trabalho teve o objetivo de descrever a composição 

florística da vegetação arbórea das praças da cidade de Itaporanga-PB. A pesquisa foi realizada no município de 

Itaporanga - PB, que possui área de 467,10 km², situado na microrregião Depressão Alto Piranhas. Os indivíduos foram 

identificados e mensurados nas quatro praças do município. Foram amostrados 17 indivíduos arbóreos, dos quais estão 

distribuídos em quatro espécies, todas exóticas. A praça que possui maior número de indivíduos é a Praça 1: Frei Martinho, 

na qual apresenta um total de 6 árvores. As espécies arbóreas que se destacaram em maiores alturas foram a Palmeira e o 

Nim. Foi possível observar que as espécies com maior diâmetro foram às palmeiras presentes na quarta praça, com 

diâmetro médio de 48,78 cm, onde estas são os indivíduos mais antigos da praça. Ao observar os diâmetros médios das 

espécies fica evidente a predominância de indivíduos jovens, e a presença de indivíduos jovens na arborização urbana é 

importante, pois ao ocorrer à morte de indivíduos adultos é necessária a presença de outras árvores mais novas que venham 

a substituir as funções que as mesmas desempenhavam. A diversidade de espécies arbóreas nas praças da cidade de 

Itaporanga foi baixa, com predominâncias da espécie exótica Azadirachta indica. 

Palavras-chave: arborização urbana, levantamento florístico, planejamento paisagístico. 

 

Survey of the arboreal component of four squares in the city of Itaporanga-PB 

 
ABSTRACT: Infrastructure projects directed to the public spaces present in the municipalities must be interconnected 

with environmental issues, increasing the quality of life of the resident population in these regions. It is understood by 

urban arborization all vegetation, predominantly arboreal, that occupies the free public and private spaces of a city. The 

great use of exotic species points out the need to carry out studies related to the tree organization of public spaces. In 

this context, the present work had the objective of describing the floristic composition of the arboreal vegetation of the 

squares of the city of Itaporanga-PB. The research was carried out in the municipality of Itaporanga - PB, which has an 

area of 467.10 km², located in the micro-region Alto Piranhas Depression. The individuals were identified and measured 

in the four squares of the municipality. Seventeen arboreal individuals were sampled, of which are distributed in four 

species, all exotic. The square with the largest number of individuals is Praça 1: Frei Martinho, in which it has a total of 

6 trees. The tree species that stood out in greater heights were Palmeira and Nim. It was possible to observe that the 

species with the largest diameter were the palm trees present in the fourth square, with an average diameter of 48.78 cm, 

where these are the oldest individuals in the square. When observing the average diameters of the species, the 

predominance of young individuals is evident, and the presence of young individuals in the urban arborization is 

important, since when adult individuals die, the presence of other younger trees that replace the functions that they 

played. The diversity of tree species in the squares of the city of Itaporanga was low, with predominance of the exotic 

species Azadirachta indica.  

Keywords: urban afforestation, floristic survey, landscape planning. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Os projetos de infraestrutura direcionados aos 

espaços públicos presentes nos municípios devem, 

principalmente, garantir um teor harmônico e 

relacionar de forma direta com as questões 

ambientais, sendo este de suma importância para a 

manutenção e o aumento da qualidade de vida da 

população residente nestas regiões (NIEMEYER, 

2018).  

Neste contexto as árvores, como elementos da 

paisagem urbana, são consideradas fatores de 

atributo ambiental, por melhorar a qualidade do ar, 

da água, dos solos e do clima, evita o reflexo do 

calor provocado pelo aquecimento do asfalto e 
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eleva a umidade do ar (OLIVEIRA et al., 2013). 

Quando presentes no meio urbano reúnem 

características que contribuem para a melhoria das 

condições de vida da população, por 

proporcionarem bem-estar psicológico, sombra, 

redução da poluição sonora e do impacto da água 

da chuva e preservam a fauna silvestre (SILVA 

FILHO; PIVETTA, 2002). 

Desde as últimas décadas, principalmente, estão 

ocorrendo alterações significativas na sociedade ao 

relacionar à ocupação dos municípios. Tais 

modificações podem ser explicadas devido à 

expansão demográfica desenfreada, o qual acarreta 

em alterações estruturais no espaço urbano, bem 

como a adaptação da sociedade frente a isso. (ZEM 

e BIONDI, 2014). 

De acordo com Oliveira et al. (2013), a 

arborização urbana é importante pois se constitui 

elemento natural dos ecossistemas urbanos, devido 

aos benefícios que produz e deveria compor, de 

maneira sistematizada, qualquer planejamento 

urbano. Deste modo, entende-se por arborização 

urbana, toda vegetação, predominantemente 

arbórea, que ocupa os espaços livres públicos e 

privados de uma cidade. 

No Brasil, a arborização urbana foi inserida 

sistematicamente nos municípios a partir da 

segunda metade do século XX, devido ao aumento 

da população das cidades neste período, o que 

gerou a necessidade da criação de espaços urbanos 

arborizados, tais como praças, parques e jardins 

botânicos, sendo de competência das 

administrações municipais (OLIVEIRA et al., 

2013; BONONI, 2004). 

As praças podem ser conceituadas como 

logradouros públicos constituídos de áreas 

arredondadas, quadradas etc. com arborização e 

ajardinamento central, com vias para circulação de 

pedestres (SILVA, 2008). Silva et al. (2007) 

afirmam que a grande utilização de espécies 

exóticas, principalmente nos tempos atuais, aponta 

a necessidade de se realizarem estudos 

relacionados a organização arbórea dos espaços 

públicos, além de demonstrar a importância da 

elaboração de projetos de planejamento 

paisagístico, por meio de inventários, cada vez 

mais direcionados à planos de ações de 

conservação da biodiversidade nativa do local. 

Diante deste contexto, o presente trabalho teve 

o objetivo de descrever a composição florística da 

vegetação arbórea das praças da cidade de 

Itaporanga-PB. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização e caracterização da área 

A pesquisa foi realizada no município de 

Itaporanga - PB, que possui área de 467,10 km², 

situado na microrregião Depressão Alto Piranhas, 

localizado entre as coordenadas geográficas: 

7º09’21,13” e 7º23’52,81’’ de latitude Sul e 

38º03’09,87” e 38º19’24,52” de longitude Oeste.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2018) estima aproximadamente 24.653 

habitantes no município. Segundo a classificação 

de Köpen o clima da região é do tipo Aw’ – quente 

e úmido. A precipitação média anual é cerca 800 

mm, e devido a irregularidade das chuvas a área 

possui características áridas semelhantes as regiões 

do clima Bsh. 

 

Coleta de dados 

Conforme Soares et al., (2007) para áreas 

pequenas recomenda-se realizar o inventário de 

toda a área florestada (100%). Desse modo, para a 

avaliação quantitativa dos indivíduos, os mesmos 

foram identificados e mensurados nas quatro 

praças do município de Itaporanga, sendo elas: 

praça 1: Frei Martinho; praça 2: Praça do 

Centenário Monsenhor José Sinfrônio; praça 3: 

João Pessoa e praça 4: Balduino de Carvalho. 
 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

Figura 1: Imagens dos locais de estudo no município de 

Itaporanga – PB: Praça do Centenário Monsenhor José 

Sinfrônio (A); Praça João Pessoa (B); Praça Frei Martinho 

(C); e Praça Balduino de Carvalho (D). 

 

Para medição da circunferência na altura do 

peito foi utilizada uma fita métrica para todos os 

indivíduos que possuíam CAP igual ou maior que 

6,0 cm. Posteriormente os dados foram 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 237 

 
 

 

transformados em diâmetro a altura do peito (DAP) 

em planilha do @Microsoft Excel.  

Utilizou-se uma vara graduada com 5m para a 

medição de altura. E para obter alturas superiores a 

esta, utilizou-se o método de estimativa. A 

identificação das espécies aconteceu no momento 

da coleta, através das suas características 

dendrológicas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram amostrados 17 indivíduos arbóreos, dos 

quais estão distribuídos em 3 famílias botânicas: 

Arecaceae, Fabaceae e Meliaceae, e 4 espécies 

distintas (tabela 1), sendo estas (100%) de origem 

exótica. Conforme Milano e Dalcin (2000), é 

recomendado que a arborização urbana seja 

composta entre 10 e 20 espécies. Sendo assim, 

pode-se observar que a arborização do município 

de Itaporanga apresenta deficiência na diversidade 

florística.  

A espécie Azadirachta indica (Nim) representa 

(47%) da arborização total das quatro praças. 

Segundo Grey e Deneke (1978), recomendam 

frequência entre 10 e 15 % da mesma espécie em 

zonas urbanas, pois protegem as espécies de serem 

atacadas por pragas e doenças, colocando em risco 

a vitalidade da arborização local. Zamproni (2018), 

relata que avenida, ruas e praças, com arborização 

homogênea traz monotonia ao ambiente. 

De acordo com o mesmo autor, é interessante 

diversificar a composição de árvores nas cidades, e 

priorizar por espécies nativas, valorizando a 

diversidade florística da região.  

A praça que possui maior número de indivíduos 

é a praça Frei Martinho, que apresenta um total de 

6 árvores, das quais 5 são representadas pela 

Azadirachta indica (Nim) equivalente a (83,3%) e 

1 (16,7%) indivíduo, representado pela Leucaena 

leucocephala. Já para as praças do Centenário 

Monsenhor José Sinfrônio e a praça João Pessoa 

são compostas por 5 e 3 indivíduos arbóreos 

respectivamente, ambos (100%) representados pela 

Azadirachta indica. E por último, a praça: 

Balduino de Carvalho com 3 espécies, sendo duas 

representadas pela Arecaceae família das palmeiras 

e 1 da família Fabaceae representada pela 

Flamboyant mirim. 

 

 
Tabela 1.  Relação de espécies encontradas na arborização da cidade de Itaporanga, PB segundo a família, nome popular, espécie, 

origem, total de espécimes observados e frequência relativa. F.A: frequência absoluta. E: espécie exótica. Praça 1: Frei Martinho. 

Praça 2: Centenário Monsenhor José Sinfrônio. Praça 3: João Pessoa. Praça 4: Balduino de Carvalho.  

Família/ 

N. popular 

Nome 

Científico 

O Praça 1 Praça 2 Praça 3 Praça 4 

 FA FR FA FR FA FR FA FR 

Arecaceae           

Palmeira 

imperial  

Roystonea oleracea E - - - - - - 2 66,7% 

Fabaceae           

Leucena Leucaena leucocephala 

 

E 1 16,7% - - - - - - 

Flamboyant 

mirim  

Delonix regia E - - - - - - 1 33.3% 

Meliaceae           

Nim Azadirachta indica  E 5 83,3% 5 100% 3 100% - - 

Total  6 100% 5 100% 3 100% 3 100% 

 
De acordo com os dados apresentados no Figura 

2, as espécies arbóreas que se destacaram em 

maiores alturas foram a Palmeira e o Nim, as 

mesmas com 10,5 e 2,83 metros respectivamente, e 

o Flamboyant indicando a menor altura, com 2 

metros. Essas espécies são de origem exótica, 

sendo o Flamboyant considerado de origem 

subespontânea, e geralmente escolhidas para 

compor a arborização devido a sua beleza cênica a 

exemplo das espécies da família Arecaceae, e a 

espécie Azadirachta indica (Nim) por apresentar 

rápido crescimento proporcionando sombra, ou 

seja, conforto térmico para a população, além da 

facilidade do cultivo e manejo.  

Nobrega (2018) realizou estudos em praças 

públicas, na cidade de Patos-PB e observou que o 

Nim compunha com mais de 50% na Praça Alcides 

Carneiro, sendo esta considerada de pequeno porte, 

quando comparada as demais espécies, a exemplo 

da 
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Tabebuia aurea, considerada de grande porte, 

apresentando média entre 10 - 16 metros de altura. 

Constatou também que as espécies Flamboyant, 

encontradas na Praça Getúlio Vargas, apresentaram 

grande porte, com média de 12 metros de altura. 
 

 
 

Figura 2 – Médias das alturas das espécies presentes nas praças 

da cidade de Itaporanga, PB. 

 

Em relação aos resultados obtidos com as 

medições do diâmetro, foi possível observar que as 

espécies com maior diâmetro foram as palmeiras 

presentes na quarta praça (Balduino de Carvalho), 

com diâmetro médio de 48,78 cm, sendo estas 

palmeiras os indivíduos mais antigos da praça. Os 

demais indivíduos obtiveram diâmetro inferior a 15 

cm, em que os indivíduos de Azadirachta indica 

tiveram diâmetro médio de 13,3 cm, em seguida 

Delonix regia (8,97 cm) e a Leucaena 

leucocephala (6,44 cm). Ao observar os diâmetros 

médios das espécies fica evidente a predominância 

de indivíduos jovens, o que demonstra que houve a 

renovação dos elementos arbóreos das praças 

analisadas (Figura 3). 

 
 

Figura 3 – Médias dos diâmetros das espécies presentes nas 4 

praças da cidade de Itaporanga, PB. 

 

Silva (2005), ao analisar a arborização viária em 

dois bairros de Americana em São Paulo, contatou 

predominância de árvores com DAP entre 0,25 m e 

0,30 m, indicando que a quantidade de indivíduos 

jovens nos bairros está abaixo do recomendado. 

Segundo o mesmo autor, é muito importante a 

presença de indivíduos jovens na arborização 

urbana, pois ao ocorrer à morte de indivíduos 

adultos é necessária a presença de outras árvores 

mais novas que venham a substituir as funções que 

as mesmas desempenhavam, não havendo assim 

influência significativa na estabilidade da 

população. 
 

CONCLUSÃO 

A diversidade de espécies arbóreas nas praças 

da cidade de Itaporanga foi baixa, com 

predominância da espécie exótica Azadirachta 

indica. Não foi observada a presença de espécies 

nativas na arborização destas praças. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento entomofaunistico de um fragmento florestal de caatinga 

perturbada dentro da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, campus leste, Mossoró/RN. A pesquisa foi conduzida 

no município de Mossoró/RN dentro das imediações da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campus 

leste, num fragmento de caatinga perturbada. Para a realização do levantamento, foram instaladas duas armadilhas do tipo 

Carvalho-47 no estrato arbóreo-arbustivo a cerca de 2,5m (dois metros e meio) da superfície do solo, contendo no interior 

de cada armadilha mangueiras de látex preenchidas com álcool etílico 70%. Os insetos coletados foram quantificados e 

identificados ao nível de ordem e família, com auxílio de microscópio estereoscópico e utilizando-se as chaves 

dicotômicas específicas para a Classe Insecta. Após identificação dos exemplares foram calculadas as frequências 

relativas (Fr) para as ordens detectadas no levantamento e para cada família identificada. Foram encontrados 167 insetos 

distribuídos em 5 ordens: Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera, Orthoptera e Lepidoptera, e 24 famílias. A família 

Cucujidae apresentou a maior frequência relativa (27,3%). As famílias Cerambycidae e Scolytidae apresentaram a 

segunda maior Fr (13,22%) e estes indivíduos normalmente estão associados a plantios florestais, principalmente de 

Eucaliptos e pinos, respectivamente, podendo causar sérios danos aos plantios. O surgimento da família Curculionidae 

no fragmento florestal de caatinga perturbada da Universidade Federal Rural do Semi-Árido pode servir de alerta para 

que se realizem estudos sobre os processos de perturbação na área estudada. 

Palavras chave: Entomologia, ordem, Caatinga 

 

Entomofaunistic survey in caatinga forest fragment in the semi-arid region 
 

ABSTRACT: The objective of this work was to perform the entomofaunistic survey of a forest fragment of an anthropic 

caatinga within the Federal Rural University of the Semi-Arid, east campus, Mossoró / RN. The research was conducted 

in the city of Mossoró / RN within the immediate vicinity of the Federal Rural Semi-Arid University (UFERSA), on the 

eastern campus, in a disturbed caatinga fragment. In order to carry out the survey, two traps of the Carvalho-47 type 

were installed in the arboreal-shrub strata about 2.5 m (two and a half meters) from the soil surface, containing in each 

trap latex hoses filled with 70% ethyl alcohol. The collected insects were quantified and identified at the level of order 

and family, using a stereoscopic microscope and using the dichotomic keys specific to the Insecta Class. After identifying 

the specimens, the relative frequencies (Fr) were calculated for the orders detected in the survey and for each identified 

family. There were 167 insects distributed in 5 orders: Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera, Orthoptera and 

Lepidoptera, and 24 families. The Cucujidae family had the highest relative frequency (27.3%). The Cerambycidae and 

Scolytidae families had the second highest Fr (13.22%) and these insects are usually associated with forest plantations, 

mainly Eucalyptus and Pinus, respectively, and can cause serious damages to the plantations. The emergence of the 

Curculionidae family in the disturbed caatinga forest fragment of the Federal Rural Semi-Arid University can serve as a 

warning to carry out studies on the perturbation processes in the studied area. 

Key words: Entomology, order, Caatinga 
 

 
INTRODUÇÃO 

As florestas nativas cumprem funções 

ecológicas de essencial importância para 

manutenção dos recursos hídricos e por servirem 

de abrigo para muitas espécies de animais que 

ocupam os diferentes estratos vegetais, se tornam 

fonte de uma rica biodiversidade (PELENTIR, 

2007).  

Boa parte do território mundial está coberta por 

florestas tropicais e subtropicais, por estarem em 

localizações privilegiadas tornaram-se os 

ambientes em alto grau de degradação, por serem 

alvo das indústrias agrícolas e pecuárias que pelo 

uso demasiado destas terras provocam grandes 

perturbações nos ecossistemas naturais. A caatinga 

está inserida numa destas áreas, e compreende nove 

dos vinte e seis estados Brasileiros, sendo 
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caracterizada pela condição climática do tipo 

Semiárido e vegetação com características 

adaptativas do tipo xerófitas, que se adaptam e 

resistem a condições de aridez (BRASIL, 2005; 

PRADO, 2003).  

Apesar dos inúmeros levantamentos feitos para 

entender a os processos de conservação da 

biodiversidade dos ecossistemas, poucos destes se 

atentam a importância dos insetos como 

bioindicadores de variações climáticas, qualidade e 

disponibilidade de recursos e impactos ambientais. 

Uma vez que estes indivíduos representam o grupo 

de seres vivos de maior abundancia e riqueza 

populacional do planeta, ocupando os mais 

variados nichos ecológicos (PELENTIR, 2007). 

Portanto, estudos sobre a diversidade e 

dinâmica populacional dos diferentes grupos de 

insetos são de grande importância para elaboração 

de planos de manejo e conservação dos bens 

naturais. Para, isso a produção de armadilhas, 

sobretudo aquelas produzidas com material 

reciclável e que oneram valores baixos, são 

eficazes para o desenvolvimento de estratégias 

indispensáveis para a captura de insetos para 

possíveis análises entomofaunisticas, algumas 

destas usam substancias etan,olícas como atrativo 

para os insetos, sendo comum a captura  

principalmente algumas famílias de coleópteros 

como Nitidulidae, Cerambycidae, Bostrichidae e 

Curculionidae pois são deterioradores da madeira 

de vasta ocorrência em ambientes manejados ou 

naturais servindo como bioindicadores da 

qualidade sanitária do ambiente (CARVALHO & 

TREVISAN, 2015; SILVA et al, 2016). 

Diante do exposto o presente trabalho deve 

como escopo, realizar o levantamento 

entomofaunistico de um fragmento florestal de 

caatinga perturbada dentro da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido, campus leste, 

Mossoró/RN. em numeração. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi conduzida no município de 

Mossoró/RN dentro das imediações da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), campus leste, num fragmento de 

caatinga perturbada, com Latitude 5°12'27.4"S e 

Longitude 37°19'11.4"W.  De acordo com a 

classificação climática de Köppen, o clima de 

Mossoró é do tipo BSwh’, muito quente e com 

estação chuvosa no verão, temperatura média anual 

de 27,4 ºC (CARMO FILHO; OLIVEIRA, 1995). 

Para a realização do levantamento da fauna 

entomológica, foram instaladas duas armadilhas do 

tipo Carvalho-47, sugerida por (CARVALHO, 

1988), no estrato arbóreo-arbustivo, a cerca de 

2,5m (dois metros e meio) da superfície do solo. 

Foi colocado no interior de cada armadilha 

mangueiras de látex preenchidas com álcool etílico 

70% como atrativo para os insetos. No coletor 

localizado na parte inferior da armadilha também 

continha álcool etílico 70% com intuito de capturar 

e conservar os insetos. As coletas de insetos foram 

realizadas em um período de três meses divididos 

em oito amostras, em intervalos de sete dias, sendo 

novamente reabastecidas com álcool após a 

retirada da amostra. Os insetos coletados foram 

encaminhados para o complexo de laboratórios de 

Engenharia Florestal, onde foram quantificados e 

identificados ao nível de ordem e família, com 

auxílio de microscópio estereoscópico e utilizando-

se as chaves dicotômicas específicas para a Classe 

Insecta. Após identificação dos exemplares foram 

calculadas as frequências relativas (Fr) para as 

ordens detectadas no levantamento e para cada 

família identificada, pelas formulas: 

 

Frequência Relativa das Ordens 

 

Fr (%)= n/N x 100 

 

Onde: Fr = Frequência relativa dos indivíduos em 

porcentagem, n= Número de indivíduos na ordem, 

N=Número total de indivíduos capturados 

 

Frequência Relativa das famílias 

 

Fr (%)= n/N x 100 

 

Onde: Fr = Frequência relativa dos indivíduos em 

porcentagem, n= Número de indivíduos na família, 

N= Número total de indivíduos na ordem 

 

Posterior a isso, houve a tabulação dos dados no 

programa Excel, onde foram interpretados os 

resultados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram encontrados 167 insetos distribuídos em 

5 ordens: Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera, 

Orthoptera e Lepidoptera, e 24 famílias (Tabela 

01). 
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Tabela 1. Ordem e família de insetos capturados em área 

de caatinga da UFERSA-campus leste, Mossoró/RN 

Ordem Família  
Fr (f) Fr (O) 

% 

COLEOPTERA 

Anobiidae 1,65 

72,5 

Bostrychidae 4,96 

Bruchidae 0,83 

Carabidae 5,79 

Cerambycidae 13,22 

Coccinelidae 7,44 

Cucujidae 27,27 

Curculionidae 4,96 

Elateridae 2,48 

Erotylidae 1,65 

Nitidulidae 12,40 

Platypodidae 4,13 

Scolytidae 13,22 

HEMIPTERA 

Pentatomidae 5,9 

10,2 Thyreocoridae 76,5 

Chalcididae 17,6 

HYMENOPTERA 

Cynipidae 12,0 

15,0 

Formicidae 12,0 

Ichneumonidae 16,0 

Pteromalidae 40,0 

Vespidae 4,0 

ORTHOPTERA Gryllidae 100,0 1,8 

LEPIDOPTERA sp4 100,0 0,6 

 

A ordem Coleoptera foi a mais representativa 

entre todas as encontradas no ambiente de caatinga 

(72%), isso pode ser justificado por ser comum 

encontrar um número mais elevado de insetos desta 

família em ambientes naturais, visto que estes 

indivíduos são os de maior abundância no globo 

terrestre. Dados semelhantes foram encontrados 

por Marinho et al (2016) ao avaliar área de pomar 

e mata nativa na região semiárida onde verificaram 

que a ordem coleóptera foi a de maior ocorrência 

em mata nativa. Além disso, o uso de armadilhas 

do tipo carvalho-47 com uso de substancias 

etanolícas como atrativo, simulam a emissão de 

sustâncias lançadas pela madeira quando em estado 

de degradação, ou quando a árvore passou por 

algum estresse, explicando o fato da maior 

ocorrência Coleopteros. Além disso é possível 

perceber que o número de insetos encontrados 

varia em função do tempo (Figura 01), e atrelado a 

isso as condições ambientais do momento em 

questão. Nesta pesquisa foi verificado que a os 

insetos da ordem coleóptera teve uma aumento 

considerável a medida em que foi se aproximando 

a época de aumento das temperaturas na região em 

estudo. 

  

 

 
 

Figura 01 - Quantidade de insetos de cada ordem coletados em função do tempo na área de caatinga da UFERSA-campus leste, 

Mossoró/RN. 

 

Vários autores certificaram que em cada região 

do Brasil esse grupo de insetos terá sua explosão 

populacional numa época diferente, a depender de 

fatores bióticos e abióticos (ZANUNCIO et al. 

(1993; PINTO et al, 2000; OLIVEIRA et al, 2001). 

Seguido dos coleópteros, as ordens 

Hymenoptera, Hemiptera, Orthoptera e 

Lepidoptera foram as que mais ocorreram com 

15%, 10%, 2% e 1%, respectivamente. A ordem 

Hymenoptera representou 15% das ordens 

amostradas, cujos indivíduos são comuns de serem 
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encontrados em áreas de mata nativa, pois estão 

sempre associados a serviços ecológicos 

normalmente desempenhados por espécies 

inseridas na ordem Hymenoptera, como o caso das 

formigas que realizam o revolvimento do solo, ou 

as abelhas, que são responsáveis pela maior parte 

dos processos de polinização dos ecossistemas 

naturais e agroecosistemas. Em vários lugares do 

Brasil, como no caso de Minas Gerais, por 

exemplo, foi constatado a presença de exemplares 

do tipo Hymenoptera tanto em áreas de 

monocultura, como de eucaliptos, assim como de 

vegetação nativa, no Paraná e Rio Grande do Norte 

(MARINHO et al, 2016; SCATOLINI e 

PENTEADO-DIAS, 2003). 

A ordem Coleoptera por ser a de maior 

frequência relativa (72,5%) foi também a de maior 

número de famílias encontradas (13), sendo a 

Cucujidae a de maior frequência relativa (27,3%). 

A ocorrência desse tipo de inseto é relatada em 

ambientes florestais naturais de mata atlântica 

como também em áreas manejadas, sobretudo as de 

monocultivos e pastagens para bovinos (MORAES 

e KÖHLER; FERREIRA et al, 2013).   

As famílias Cerambycidae e Scolytidae 

apresentaram a segunda maior frequência relativa 

(13,22%). Estes estão quase sempre associados a 

plantios florestais, principalmente de eucaliptos e 

pinos, podendo causar sérios danos aos plantios, 

sendo os Scolytidae considerados a família de 

insetos que mais prejudica as florestas de coníferas 

em todo o mundo (BERNARDI et al, 2017; 

SILVA, 2009) (Tabela 01). Seguido destas a 

família Nitidulidae foi bastante representativa 

(FR= 12,40), este tipo de insetos contempla uma 

ampla variedade espécies e gêneros, e a sua 

ocorrência está sempre relacionada a levantamento 

entomofaunísticos que objetivam analisar as 

condições das florestas nativas ou plantadas com 

relação a sua sanidade, visto que estes são em sua 

grande maioria pequenos e se alimentam de 

madeira morta, ou em estado de decomposição, 

verifica-se também a presença destes em arvores 

com ferimentos (COSTA LIMA, 1955; SILVA et 

al, 2016).  

Em trabalho realizado por Cunha et al (2016), 

na mesma área de caatinga perturbada, não foi 

verificado a ocorrência da família Curculionidae, 

mas a presente pesquisa constatou que houve a 

ocorrência de indivíduos com frequência relativa 

de 4,96%, isto pode estar associado ao fato de que, 

no decorrer do tempo, a área em questão tenha sido 

submetida a constantes processos de antropização, 

e o fluxo de pessoas no local pode servir como um 

veículo para a introdução de determinados grãos ou 

outros atrativos de maior predileção de insetos da 

família. Outro fato que justificar o surgimento 

desta nova família no ambiente em estudo é o fato 

da área ter sofrido alterações drásticas na sua 

composição florística, com a remoção de alguns 

indivíduos florestais de grande porte, ocasionando 

a formação de linces (clareiras), conseguinte o 

aumento da temperatura, tornando o ambiente 

propicio para o bom desenvolvimento das larvas de 

alguns espécimes da família Curculionidae 

(UKAN et al, 2017).  

 

CONCLUSÃO 

Foi constatado a presença de 5 ordens, sendo 

eles, Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera, 

Orthoptera e Lepidoptera, e 24 famílias. A ordem 

Coleoptera foi a que apresentou maior número de 

indivíduos, estando associada a áreas de vegetação 

nativa, com aumento populacional durante o mês 

de setembro de 2017.  

O surgimento da família Curculionidae no 

fragmento florestal de caatinga perturbada da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido pode 

servir de alerta para que se realizem estudos sobre 

os processos de perturbação na área estudada. 
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RESUMO: Em meio às mudanças do meio rural para o urbano, e consequentemente o desenvolvimento rápido e 

desordenado da cidade, a população urbana necessita cada vez mais de condições que melhorem a convivência com o 

meio urbano. A vegetação no meio urbano proporciona benefícios à população, além do aspecto paisagístico, garante uma 

melhor qualidade de vida. Esse trabalho foi realizado com o objetivo de realizar um levantamento florístico das espécies 

arbóreas utilizadas na Praça Paulo Holanda Paz, do município de Macaíba/RN, utilizando procedimentos metodológicos 

que possibilitaram a identificação e análise das praças e da vegetação presente, de forma a contribuir para o maior 

conhecimento à cerca da composição florística da vegetação arbórea. A coleta de dados foi realizada em Janeiro de 2019, 

onde foi feito o reconhecimento e identificação de todos os indivíduos arbóreos presentes, utilizando técnicas tradicionais 

de coleta e herborização. Com auxílio de literatura específica e especialista, foi realizada a identificação de espécies 

presentes. Foram relacionadas às seguintes informações: nome popular; nome científico, e família das espécies. Na praça 

os itens analisados foram: nome da praça, localização, área total, número de árvores presentes e elementos arquitetônicos. 

Foram identificados 43 indivíduos de porte arbóreo, pertencentes a 6 famílias e 8 espécies. A espécie mais abundante foi 

a Tabebuia roseoalba. Cerca de 4% das espécies observadas neste levantamento são de origem exótica, as nativas 

corresponderam a um total de 91%, e 2% de indivíduos não identificados. A maioria dos indivíduos arbóreos encontrados 

nas praças apresentou porte vegetal relativamente médio. A arborização da praça, em um aspecto geral, encontra-se em 

bom estado de conservação dos elementos naturais e construídos, e uma boa situação de limpeza, sendo observado 

também, um baixo índice de ocorrência de pragas e doenças. 

Palavras-chave: similaridade florística; arborização urbana; conforto ambiental. 

 

Floristic Survey of the species used in the arborization of the Plaza Paulo Holanda Paz, in Macaíba, RN 

 
ABSTRACT: Amid the changes of the rural environment to the urban, and consequently the rapid and disorderly 

development of the city, the urban population needs more and more conditions that improve the coexistence with the 

urban environment. The vegetation in the urban environment provides benefits to the population, in addition to the 

landscape aspect, ensures a better quality of life. This work was carried out with the objective of conducting a floristic 

survey of arboreal species used in Praça Paulo Holanda Paz, in the municipality of Macaíba/RN, using methodological 

procedures that enabled the identification and analysis of Squares and vegetation present, in order to contribute to the 

greater knowledge about the floristic composition of arboreal vegetation. Data collection was carried out in January 

2019, where the recognition and identification of all the arboreal individuals present were made, using traditional 

techniques of collection and herborization. With the help of specific literature and specialist, the identification of present 

species was performed. They were related to the following information: popular name; Scientific name, and family of 

species. In the square the items analyzed were: Name of the square, location, total area, number of trees present and 

architectural elements. We identified 43 individuals of arboreal size, belonging to 6 families and 8 species. The most 

abundant species was Tabebuia roseoalba. About 4% of the species observed in this survey are of exotic origin, the native 

corresponded to a total of 91%, and 2% of unidentified individuals. The majority of the arboreal individuals found in the 

squares presented relatively medium plant size. The afforestation of the square, in a general aspect, is in good condition 

of conservation of the natural and constructed elements, and a good cleaning situation, being observed also a low rate 

of occurrence of pests and diseases. 

Keywords: Floristic similarity; Urban afforestation; Environmental comfort. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Cabreira e Canto-Dorow (2016), definiu 

arborização urbana como o conjunto de 

árvores,  

que se desenvolvem em áreas públicas e 

privadas de uma cidade, visando o bem estar 

socioambiental, fisiológico e econômico da 

sociedade. O termo arborização urbana vem 
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sendo definido, desde então, por diversos 

estudiosos. Terra et al. (2004), definiu 

arborização urbana como sendo um processo 

sistemático de organização da paisagem, 

através da introdução ordenada de espécies de 

porte arbóreo, ocupando áreas livres públicas 

como ruas, praças, áreas litorâneas, e podendo 

ainda ser estendido ás reservas florestais 

dentro do limite da área urbana. Sanchotene 

(1994), defini arborização como o conjunto da 

vegetação arbórea natural ou cultivada, sendo 

encontrada em áreas particulares, parques, 

praças, vias públicas e em outras áreas verdes 

complementares.  

De acordo com Brianezi et al. (2013), são 

inúmeros benefícios da arborização em lugares 

públicos, como a melhoria do microclima, 

embelezamento local, barreira natural contra 

ruídos e bem-estar socioambiental. 

Com isso, a arborização de espaços urbanos 

possui papel importante  na qualidade de vida 

da sociedade, não só relacionados a questões 

paisagísticas do ambiente, mas também a 

capacidade de desempenhar funções 

ecológicas de grande relevância, estando 

presente em áreas privadas, praças, parques, 

calçadas e canteiros (Gonçalves, 2018). 

Para Cabral (2013) apenas plantar árvores 

não é o bastante, pois são inúmeros os 

problemas resultantes de uma má elaboração 

de projeto de arborização ou da manutenção 

inadequada das árvores. A manutenção de 

projetos como esse, encontra o entrave da falta 

de conhecimentos e de pesquisas científicas, 

que indique as melhores técnicas a serem 

implantadas projetos de arborização urbana. 

A escolha das espécies deve considerar 

necessariamente, as condições ambientais 

locais e as características fisiológicas e 

morfológicas das árvores. Uma escolha correta 

gera economia para o município, pois 

reduzirão os custos de manutenção, 

aproveitando o potencial e riqueza de nossa 

flora, aliando o conhecimento de nossas 

espécies e suas potencialidades (HARDER, 

2002). 

O levantamento florístico consiste em listar 

todas as espécies vegetais existentes em uma 

determinada área. Mesmo em formações não 

naturais, o conhecimento do status dessa flora 

é fundamental, uma vez que as interferências 

antrópicas inadequadas, como a introdução e a 

retirada de indivíduos de forma aleatória, 

poderão causar prejuízos futuros que vão 

muito além da descaracterização da paisagem 

original (GODOI et al., 2007; CABREIRA e 

CANTO-DOROW, 2016). 

É importante que a espécie escolhida para 

ser plantada, apresente características 

apropriadas, como, uma boa adaptação ao 

clima e aos solos, que tenha raiz pivotante e 

profunda, para que não apresente problemas, 

como ruptura nas pavimentações, passeios e 

meios-fios, dificultando a passagem de 

pedestres. Outras características como tronco e 

ramos resistentes, que não sejam quebradiços e 

não caiam com facilidade, e árvores que não 

necessitem de podas constantes. Espécies que 

possuam flores e frutos pequenos são bastante 

desejáveis para a arborização de vias públicas 

(MATOS e QUEIROZ, 2009). 

Diante o exposto, este trabalho teve como 

objetivo realizar o levantamento florístico e 

quantificar o número de espécies exóticas e 

nativas da área da Praça Paulo Holanda Paz, 

localizada no município de Macaíba/RN. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  

Caracterização do munícipio 

O município de Macaíba situa-se na 

mesorregião Leste Potiguar, limitando-se com 

os municípios de São Gonçalo do Amarante, 

Natal, Parnamirim, São José do Mipibu, Vera 

Cruz, Bom Jesus, São Pedro e Ielmo Marinho, 

abrangendo uma área de 490 km². A sede do 

município tem uma altitude média de 11 m e 

apresenta coordenadas 05°51’28,8” de latitude 

sul e 35°21’14,4” de longitude oeste, distante 

da capital cerca de 17 km, sendo seu acesso, a 

partir de Natal, efetuado através da rodovia 

pavimentada BR-304 (IBGE, 2016). 

Segundo o censo de 2000, a população total 

residente é de 54.883 habitantes, sendo que 

36.041 vivem na área urbana (65,70%) e 
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18.842 na área rural (34,30%). A população 

atual estimada é de 69.467 habitantes (IBGE, 

2010). A densidade demográfica é 112,05 

hab/km². As principais atividades econômicas 

do município são: agropecuária, extrativismo e 

comércio. 

O clima da região é do tipo As, segundo a 

classificação de Koppen, isto é, clima tropical 

chuvoso com verão seco e estação chuvosa 

adiantando-se para o outono. A precipitação 

pluviométrica anual corresponde a 1.442,8 

mm. A umidade relativa média anual é de 

aproximadamente 76%. A temperatura média 

anual é de 30ºC. A vegetação é composta por 

floresta subperenifólia e manguezal. Os 

biomas que predominam na região são 

Caatinga e Mata Atlântica (IBGE, 2010). 

 

Levantamento quantitativo das espécies 

arbóreas 

Todos os indivíduos vegetais presentes na 

praça foram contados e fotografados para 

identificação. As fotos contemplaram as 

seguintes características: folhas e flores, 

quando existente. Para identificação das 

espécies, foi coletado material botânico das 

plantas para serem comparados com a 

literatura específica. 

As espécies encontradas e identificadas 

foram separadas quanto sua origem, de acordo 

com a seguinte classificação:  

Exótica: espécie que não ocorre 

espontaneamente no Brasil; 

Nativa: espécie que ocorre 

espontaneamente no Brasil. 

 

Levantamento qualitativo das espécies 

arbóreas 

A vegetação arbórea seguiu a seguinte 

classificação da altura: 

Pequeno porte: vegetal com altura entre 1,0 

m e 3,5 m 

Médio porte: vegetal com altura entre 3,5 m 

e 6 m e 

Grande porte: vegetal com mais de 6 m. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Situação da Praça 

A praça que leva o nome do comerciante 

Paulo Holanda Paz possui área total de 281 m² 

e coordenadas 5º51’41.15”S 35º21’41.24”O, 

foi construída no ano de 2005. Localizada na 

Avenida Mônica Dantas, em frente à Prefeitura 

Municipal de Macaíba. 

Possui 43 indivíduos arbóreos, com altura 

média de 4,26 m e CAP médio de 28,6 m, além 

de 55 indíviduos de Roystonea regia (Kunth) 

O. F. Cook, a Palmeira imperial, que compõem 

o projeto de paisagismo da praça. Além disso, 

a praça apresenta 14 bancos em ferro e 

madeira, na qual é frequentada por grande 

número de pessoas das mais diversas faixas 

etárias, advindas de vários pontos da cidade 

para lazer. Possui a academia da melhor idade, 

e um amplo calçadão, no qual a população 

realiza caminhadas ao ar livre. A praça é 

também local de muitos outros eventos sociais. 

Apresenta bom estado de conservação, 

pavimentação e iluminação, e encontra-se em 

bom estado de conservação. 

 

Situação da Arborização 

Nesta pesquisa foram identificados 42 

indivíduos de porte arbóreo, pertencentes a 6 

famílias e 8 espécies. É comum na arborização 

urbana ocorrer poucas espécies representando 

a maioria da população, mesmo não sendo uma 

situação desejável, por razões estéticas ou 

fitossanitárias (SILVA, 2000). 

A Praça Paulo Holanda Paz, possui no total 

de 43 indivíduos arbóreos, distribuídos em seis 

famílias e oito espécies, destacando-se a 

família Bignoniaceae, com 30 indivíduos, em 

que 28 são da espécie Tabebuia roseoalba 

(TABELA 1). 

Na praça foi constatada a predominância de 

espécies nativas, com frequência de 91% dos 

indivíduos arbóreos. No qual é um fator 

importante, já que as plantas exóticas, afeta 

direta e indiretamente o ambiente natural. 

Segundo Matos e Queiroz (2009), a espécie 

exótica afeta diretamente a nativa, quando 

compete por recursos, como água e espaço, e 

indiretamente, quando provoca alterações no 
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ecossistema, criando, assim, um desequilíbrio 

ambiental.  

A utilização de espécies nativas na 

arborização urbana é indicada, por apresentar 

características de adaptação ao meio e 

preservação da biodiversidade, pois, são mais 

resistentes às pragas locais, exercem uma 

relação de interdependência com os pássaros e 

animais locais, servindo de alimento e abrigo. 

No entanto, é importante estar atento para a 

legislação vigente para evitar futuros possíveis 

conflitos devido à implantação destas espécies 

em locais inadequados (DIEFENBACH e 

VIERO, 2010).  

Do ponto de vista ecológico, é tecnicamente 

recomendável o uso de espécies nativas da 

região estudada, principalmente para garantir 

as relações ecológicas coevolutivas e 

genéticas, envolvendo fauna e flora dentro do 

ambiente urbano (PAIVA et al., 2010). 

 
Tabela 1. Listagem de famílias (em ordem de alfabética) e espécies identificada na praça Paulo Holanda Paz  na cidade de 

Macaíba/RN. 

Família FR (%) Nome Ciêntifico Nome Popular Origem Quantidade 

Anacardiaceae 2% Schinus molle L. Aroeira Salsa N 1 

 

Bignoniaceae 70 Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. 

Tabebuia roseoalba 

Craibeira 

 

Ipê Branco 

N 

 

N 

2 

 

28 

Fabaceae 14 % Delonix regia (Hook.) Raf.  Flamboyant  E 1 

Paubrasilia echinata (Lam.) E. 

Gagnon, H.C Lima & G.P.Lewis. 

Pau Brasil N 5 

Myrtaceae 2% Eugenia uniflora L. Pitanga N 1 

Moraceae 2% Ficus benjamina L. Figueira E 1 

Sapindaceae 5% Sapindus saponaria L. Saboneteira N 2 

NI 5% -  2 

TOTAL 100%  43 

 

 
 

 
Figura 1. Percentual das famílias encontradas na arborização 

da Praça Paulo de Holanda Paz, no município de Macaíba, RN. 

O número de indivíduos nativos presentes 

na arborização da Praça Paulo de Holanda Paz 

é superior ao número de exóticos, totalizando 

91% e 4%, respectivamente, e 5% de 

indivíduos não identificados (Figura 2).  
 

 

 

Figura 2. Percentual dos indivíduos, quanto a origem, 

utilizados na arborização da Praça Paulo de Holanda 

Paz, Macaíba,RN. 

 

A espécie em maior abundância encontrada 

foi a Tabebuia roseoalba, conhecida 

popularmente como Ipê branco, pertencente a 

família Bignoniaceae. O Ipê brancoo é uma 

espécie nativa, amplamente conhecida pelo seu 

potencial ornamental e de relevante 

importância econômica (LORENZI, 2002).  

Embora o número de espécies nativas tenha 

sido superior ao número de exóticas, é possível 

constatar que apesar da praça em estudo ser 
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bem planejada, não houve a preocupação com 

a arborização da praça estudada, devido à 

baixa variabilidade de espécies, 

principalmente, espécies nativas que teriam 

fácil adaptação a região. 

 

CONCLUSÃO 

A arborização da Praça Paulo Holanda Paz, 

localizada em Macaíba, RN apresenta uma 

arborização relevante em se tratando do 

conjunto, número de espécies nativas 

sobressaindo sobre as exóticas, espaçamento 

entre os indivíduos, limpeza e manutenção do 

local, porém, é perceptível a falta de uma 

diversidade arbórea de famílias e espécies, 

sendo interessante que em praças como essas, 

além de serem realizados plantios com 

espécies nativas, associar esse fator a 

variabilidade das espécies e famílias botânicas, 

juntamente com seus potenciais florísticos e 

ornamentais,  assim, trazendo bem-estar, 

melhorando o microclima, além de contribuir 

para atração da fauna, conservação da flora e 

do patrimônio genético, e melhoria da 

qualidade de vida dos frequentadores da praça 

e da sociedade local.  
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RESUMO: Atualmente, a algaroba é considerada espécie exótica invasora da caatinga, por ser uma espécie agressiva 

certamente cria problemas à biodiversidade, principalmente em áreas de várzea e nas proximidades de corpos d’água, que 

são locais da sua preferência. No que se refere ao seu controle uma das possibilidades diz respeito ao estudo da 

entomofauna em algarobais visando a procura de insetos pragas que possam ser usados como limitantes ao crescimento 

e disseminação da espécie vegetal. Portanto, esse trabalho visa inventariar a entomofauna em um agrupamento de 

Prosopis sp. (Algaroba) em Mossoró, RN, como o uso de armadilhas com álcool 70% como atrativo. A pesquisa 

desenvolveu-se na área de mata ciliar do rio Apodi-Mossoró com abundância de algarobas de grande porte 

(aproximadamente 30 anos de idade). Foram instaladas seis armadilhas do tipo Carvalho-47, com distanciamento 

equidistante de 20m entre elas, a uma altura de aproximadamente 1,5 metro. Foram realizadas duas coletas, com intervalo 

de sete dias. Os insetos coletados foram acondicionados e transportados para a Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), onde foram quantificados e identificados ao nível de Ordem e Família por especialista. Os resultados obtidos 

mostram a superioridade numérica da Ordem Coleoptera, com 65,9% de ocorrência do total de insetos coletados. Nessa 

Ordem a família Scolytidae foi a mais numerosa, dentro dessa ordem (33,3%) e do total de insetos coletados (22,0%). Em 

segundo lugar destacou-se a família Cerambycidae, que apresentou um percentual de 21,7% dentro dos coleópteros. O 

uso da armadilha Carvalho-47 tem se mostrado eficiente para o levantamento da entomofauna em Prosopis sp. A 

ocorrência da família Cerambycidae, na qual se encontram numerosas espécies pragas florestais, destaca-se como 

promissora, no sentido de se encontrar neles alguma espécie com potencial de controlar a disseminação dessa espécie 

vegetal colonizadora/invasora. 

Palavras-chave: mata ciliar, Prosopis, espécie invasora. 

 

Preliminary survey of the insect fauna occurring in mesquite, Mossoró, RN. 

 
ABSTRACT: Nowadays, the mesquite is considered an exotic invasive species of the caatinga biome, in Brazil. Being an 

aggressive species, it certainly creates problems for biodiversity. With regard to its control one of the possibilities is the 

study of insect fauna in mesquite aiming at the search for insect pests that can be used as limiting to the growth and 

dissemination of the vegetal species. Therefore, this work aims to inventory the insect fauna in a group of Prosopis sp. in 

Mossoró, RN, as the use of traps with alcohol 70% as attractive. The research was developed in the area of riparian 

forest of the Apodi-Mossoró river with abundance of large mesquites (approximately 30 years old). Six traps of the 

Carvalho-47 type were installed, with a distance equidistant of 20m between them, at a height of approximately 1.5 

meters. Two collections were performed, with a seven day interval. The collected insects were conditioned and 

transported to the Federal Rural University of the Semi-Arid (UFERSA), where they were quantified and identified at the 

level of Order and Family by specialist. The results obtained show the numerical superiority of the Coleoptera Order, 

with 65.9% of the total number of insects collected. In this Order the family Scolytidae was the most numerous, in that 

Order (33.3%) and total insects collected (22.0%). In second position was the family Cerambycidae, which presented a 

percentage of 21.7% within the Coleoptera. The use of the Carvalho-47 trap has been shown to be efficient for the insect 

fauna survey in Prosopis sp. The occurrence of the Cerambycidae family, in which numerous species of forest pests are 

found, stands out as promising, in an effort to finding some species with potential to control the dissemination of this 

plant species colonization / invasion. 

Keywords: riparian forest, Prosopis, invasive species. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Prosopis juliflora (Sw). D.C. e Prosopis pallida 

são espécies arbóreas, xerófitas, pertencentes à 

família Leguminosae, subfamília Mimosodae. As 

referidas espécies são conhecidas, no Brasil, como 

algaroba ou algarobeira (RABÊLO, 2011). A 

dispersão do gênero Prosopis iniciou-se na porção 

Tropical da África e migrou para a América, ainda 

quando estes continentes estavam unificados 

(BURKART, 1976). Após a separação dos 
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continentes, a partir da região do Chaco, na 

América do Sul, a espécie seguiu para o sul, até a 

Patagônia e também para o oeste. Chegando ao 

deserto do Atacama, ela continuou avançando 

sobre regiões cada vez mais áridas, demonstrando 

um sistema adaptativo eficiente para ambientes 

secos e com solos pobres (ROIG, 1993). 

Segundo Ribaski et al. (2009), no Brasil é 

cultivada, principalmente, na Região Nordeste, 

sendo que a sua introdução ocorreu a partir de 

1942, em Serra Talhada, PE, com sementes 

procedentes de Piura, no Peru. Existem também 

registros de duas outras introduções que foram 

realizadas em Angicos, RN, em 1946, por meio de 

sementes oriundas do Peru e, em 1948, com 

sementes do Sudão. 

Segundo pesquisa documental realizada por 

Santos (2015), no Rio Grande do Norte foram 

realizadas duas introduções, em 1947 e em 1949, 

no município de Angicos. O botânico inglês S. C. 

Harland, empregado da empresa Cia. Brasileira de 

Linha para Coser (Machine Cotton), na fazenda 

São Miguel, em Angicos, enviou as primeiras 

sementes de algaroba para o Rio Grande do Norte, 

proveniente do deserto de Piura no Peru. Em 1949 

chegaram até a fazenda sementes originárias do 

antigo Sudão Anglo-Egípcio. Dessa forma, as 

primeiras sementes que chegaram até o Rio Grande 

do Norte, resultaram em quatro plantas que ficaram 

aos cuidados de um dos técnicos da fazenda, o 

geneticista Carlos Farias. 

Os resultados animadores em relação à 

velocidade de crescimento da árvore e o 

entusiasmo de técnicos e fazendeiros em relação à 

algaroba fez crescer e favoreceu as iniciativas de 

distribuição de mudas, principalmente nos 

municípios da região semiárida do Rio Grande do 

Norte. 

Entre os anos de 1942 e 1960, estima-se que 

foram distribuídas cerca de 10 milhões de mudas 

da espécie nos Estados do Rio Grande do Norte, 

Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco (GOMES, 

BARBOSA, 2008). 

Atualmente, a algaroba é considerada espécie 

exótica invasora da caatinga. Segundo Santos 

(2015), por ser uma espécie agressiva, a algaroba 

certamente cria problemas à biodiversidade da 

caatinga, principalmente em áreas de várzea e nas 

proximidades de corpos d’água, que são locais da 

sua preferência. Ainda o autor deixa claro que a 

algaroba deve ser alvo de intervenções, tanto para 

o controle de sua dispersão em áreas de interesse 

econômico, como para o aproveitamento dos seus 

recursos de modo mais produtivo. 

No que se refere ao seu controle uma das 

possibilidades diz respeito ao estudo da 

entomofauna em algarobais visando a procura de 

insetos pragas que possam ser usados como 

limitantes ao crescimento e disseminação da 

espécie vegetal. 

Em Pernambuco, Carvalho et al. (1968) 

relataram que algumas algarobas existentes nos 

municípios de Gravatá, Bezerros e São Caetano, 

estavam sofrendo ataques de insetos serra-paus. Na 

região os pesquisadores identificaram ramos das 

árvores danificados por Oncideres límpida Bates. 

Em Soledade, na Paraíba, foram registrados 

ataques de Oncideres saga Dalman (RAMALHO, 

1972). Ribaski et al. (2009) associaram como uma 

praga da espécie, outros serra-paus, como o O. 

alicei, Nesozineus bucki e Retrachydes thoracicus 

thoracicus. Os autores identificaram que os insetos 

iniciam seus ataques aos ramos e galhos das 

algarobas a partir do segundo ano de idade da 

árvore. 

Em áreas de ocupação espontânea da algaroba 

Ribaski et al. (2009) descreveram que já foram 

encontradas grandes populações de agentes 

desfolhadores. Os mais agressivos são as lagartas 

Melipotis ochrodes e Ascia monuste orsei. No 

estudo, os autores verificaram que as lagartas 

surgem no final da estação seca e, após o início das 

chuvas, diminuem. Causando danos de forma mais 

branda, foi encontrado o gafanhoto Stiphra 

robusta. 

Nos frutos das árvores podem ser visualizados 

danos causados por besouros como o Lasioderma 

sp, no corpo da vagem, e nas sementes devido ao 

ataque do Mimosetes mimosae. Outra situação que 

pode ser danosa é a ação da abelha Trigona 

spinipes, que destrói a polpa das vagens. A 

presença de fungos como o Macrophomina 

phaseolina, Colletrotrichum sp. e Fusarium 

oxysporum, podem ser verificados em frutos verdes 

ou maduros. A ação desses organismos causa 

manchas escuras nos frutos, mas aparentemente 

não causam problemas sérios as algarobas 

(RIBASKI et al., 2009). 

Atualmente, poucos trabalhos têm sido 

realizados em relação à entomofauna da algaroba. 

Portanto, esse trabalho visa inventariar a 

entomofauna em um agrupamento de Prosopis sp. 

(Algaroba) em Mossoró, Rio Grande do Norte, 
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como o uso de armadilhas com álcool 70% como 

atrativo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa desenvolveu-se na área de mata 

ciliar do rio Apodi-Mossoró, na de preservação 

permanente de um hotel na área urbana de 

Mossoró. Caracteriza-se pela abundância de 

algarobas de grande porte e com aproximadamente 

30 anos de idade, entremeados com indivíduos 

jovens. Por ser área privada e cercada há pouca 

intervenção, em termos de raleamento e/ou 

desmatamento, o que favorece aos objetivos dessa 

pesquisa. Cabe destacar que a algaroba não é a 

única espécie vegetal presente na área de estudo, 

contudo é a mais abundante, conformando o que se 

chama de um algarobal. 

A área está localizada nas coordenadas Latitude 

5° 12.176'S e Longitude 37° 20.660'O. O clima da 

região, de acordo com a classificação climática de 

Köppen, é do tipo BSwh’, muito quente e com 

estação chuvosa no verão, temperatura média anual 

de 27,4ºC. 

Foram instaladas seis armadilhas do tipo 

Carvalho-47 (CARVALHO, TREVISAN, 1988) 

(Figura 1), com distanciamento equidistante de 20 

metros entre elas. A altura em que foram instaladas 

foi de aproximadamente 1,5 metro. O atrativo foi 

etanol 70% que foi usado tanto para o 

preenchimento das mangueiras de látex (fonte 

atrativo) como no coletor localizado na parte 

inferior da armadilha com intuito de conservar os 

insetos. 

 

Figura 1. Armadilha Carvalho-47 em Algaroba. Mossoró, 

2019. 

 

Foram realizadas duas coletas, com intervalo de 

sete dias. Os insetos coletados foram 

acondicionados e transportados para a 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), onde foram quantificados e 

identificados ao nível de Ordem e Família por 

especialista. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos mostram a superioridade 

numérica da Ordem Coleoptera, com 65,9% de 

ocorrência do total de insetos coletados (Tabela 1). 

Esse resultado já era esperado devido à armadilha, 

com o uso de etanol como atrativo, ser mais atrativa 

para essa ordem, principalmente para as famílias 

Scolytidae e Platypodidae. No entanto, essa 

segunda família apresentou apenas um indivíduo. 

Já, a família Scolytidae foi a mais numerosa, dentro 

dessa ordem e do total de insetos coletados.  

 
Tabela 1. Ordem e família de insetos coletados em algaroba, 

em número e percentual. Mossoró, RN. 

ORDEM/Família 

Data da 

coleta 

Total 

Família 

Total 

Ordem 

01/03 08/03 Total % Total % 

COLEOPTERA     

60 65,9 

Scolytidae 9 11 20 33,3 

Cerambycidade 4 9 13 21,7 

Cucujidae 4 2 6 10,0 

Staphylinidae  5 5 8,3 

Chrysomelidae 1 4 5 8,3 

Eucnemidae 3 1 4 6,7 

Bruchidae 1 2 3 5,0 

Curculionidae  2 2 3,3 

Cryptophagidae 1  1 1,7 

Platypodidade 1   1 1,7 

BLATTODEA       

(Subordem: 

Isoptera) 
12 1 13 100 13 14,3 

DIPTERA     

7 7,7 

Culicidae  1 1 14,3 

Muscidae 1  1 14,3 

Tephritidae 1 1 2 28,6 

Sp. 1  1 1 14,3 

Sp. 2 2  2 28,6 

LEPIDOPTERA       

Spp. 1 4 5 
100,

0 
5 5,5 

HYMENOPTER

A 
      

Formicidae  2 2 66,7 
3 3,3 

Pompilidae 1  1 33,3 

PSOCOPTERA       

Sp. 3 2  2 
100,

0 
2 2,2 

HEMIPTERA       

Lygaeidae 1  1 
100,

0 
1 1,1 

Total 45 46 91  91  
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Na avaliação da eficiência de captura de quatro 

armadilhas, Bossões (2011) registrou que os 

modelos SEMIFUNIL, Marques-Pedrosa, 

Carvalho 47 e Carvalho-47 adaptada, coletaram, 

em números percentuais: 39,65; 24,91; 19,81; e 

15,6, respectivamente, do total de escolitíneos, em 

monitoramento realizado durante um ano. A 

armadilha usada nessa pesquisa é a Carvalho 47 

que, neste trabalho, obteve um percentual de 

captura de Scolytidae de 33,3, do total de 

coleópteros, e de 22,0% do total de insetos 

coletados. Esse último valor se aproxima com o 

percentual encontrado pelo referido autor 

(24,91%), inferindo que o percentual encontrado 

nessa pesquisa está em concordância com o 

trabalho de Bossões (2011). 

O grupo da família Cerambycidae apresentou 

um percentual de 21,7% dentro dos coleópteros 

(Figura 2). É um percentual considerado alto para 

esse tipo de armadilha, o que evidencia a forte 

presença dessa família em algaroba. Esse tipo de 

inseto é de importância econômica devido ao dano 

causado em plantações agrícolas e florestais. Em 

pomar de Eucalyptus saligna e E. urophylla, 

Carvalho (1984) coletou, em armadilhas 

luminosas, 6.283 coleópteros pertencentes a 87 

espécies, em que destas 67 são consideradas 

importantes coleobrocas associadas a essências 

florestais e/ou a árvores frutíferas. Das 67 espécies 

de coleobrocas, 46 pertencem à família 

Cerambycidae (CANETTIERI, GARCIA, 2000). 

 

 
 

Figura 2. Ocorrência de insetos da Ordem Coleoptera, em 

percentuais, em algaroba. Mossoró, RN. 

 

Existem diversos registros, na literatura, de 

ataques de Cerambycidae a algaroba. Em 

Pernambuco, Carvalho et al. (1968) relataram que 

algumas algarobas existentes nos municípios de 

Gravatá, Bezerros e São Caetano, estavam 

sofrendo ataques de insetos serra-paus. Na região 

os pesquisadores identificaram ramos das árvores 

danificados por Oncideres límpida Bates. Em 

Soledade, na Paraíba, foram registrados ataques de 

Oncideres saga Dalman (RAMALHO, 1972). 

Ribaski et al. (2009) associaram como uma praga 

da espécie, outros serra-paus, como o Oncideres 

alicei Lane, 1977, Nesozineus bucki (Breuning, 

1954) e Retrachydes thoracicus thoracicus 

(Olivier, 1790).  

A Ordem Blattodea foi representada pela 

Subordem Isoptera, com um percentual de 14,3 

sobre o total de insetos capturados. Destaca-se o 

período chuvoso à época da pesquisa, o que sugere 

que a incidência de cupim se deve, principalmente, 

à revoada típica desse inseto nesse período. 

Em relação às outras Ordens, verificou-se que 

os insetos capturados, na maioria, são de 

ocorrência comum em todo tipo de ambiente, 

alguns de importância econômica, como os da 

família Tephritidae (Diptera), que compreende os 

insetos comumente chamados de moscas-das-

frutas. Nessa família estão classificados 481 

gêneros, sendo cinco de importância econômica 

(WHITE, ELSON-HARRIS, 1992). Destes, 

Ceratitis e Anastrepha, são de importância 

econômica no Brasil por infestarem a maioria das 

frutas produzidas neste país (ZUCCHI, 2000). 

Os insetos da Ordem Lepidoptera atraídos pela 

armadilha foram das comumente chamadas de 

mariposas. Pela própria característica da estrutura 

da armadilha, onde os insetos capturados caem no 

coletor com álcool, e pelo tempo decorrido entre 

coletas essa classe de inseto fica inutilizado para 

uma identificação taxonômica mais acurada. 

 

CONCLUSÕES 

O uso da armadilha Carvalho-47 tem se 

mostrado eficiente para o levantamento da 

entomofauna em agrupamento de Prosopis sp. 

Sobretudo, pela eficiência e características da 

armadilha em atrair coleópteros. Os insetos desse 

grupo são de interesse, principalmente, por serem 

pragas de espécies florestais. 

Como esperado, a família Scolytidae foi a mais 

numerosa. Em segundo lugar foi a família 

Cerambycidae, na qual se encontram numerosas 

espécies pragas florestais. Destaca-se que a posição 

desse grupo, em termos numéricos, é promissora, 

no sentido de se encontrar neles alguma espécie 
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com potencial de controlar a disseminação dessa 

espécie vegetal colonizadora/invasora. 
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RESUMO: O presente trabalho objetivou realizar avaliação quantitativa das espécies arbóreas presentes nos canteiros 

centrais da cidade de Patos-PB. Foi realizada a contagem e identificação dos indivíduos. Medida a circunferência na altura 

do peito (CAP) a altura da primeira bifurcação e a altura total das árvores (H). Foram identificados 246 indivíduos 

arbóreos, distribuídos em 5 famílias botânicas e 11 espécies. Com relação a alturas dos indivíduos, houve maior frequência 

entre a classe de 6 a 9 m (42,75%) o que indica a dominância de árvores adultas. Já referente à altura da primeira bifurcação 

nota-se que houve predomínio de indivíduos na classe de 1,53 a 2,03 m (48,76%). Observou-se, para o diâmetro a altura 

do peito a predominância de indivíduos com DAP de 0-12 (28,69%) e 12-24 (27,43%), indicando a presença de indivíduos 

jovens que ainda estão se desenvolvendo. Houve tendência à homogeneidade na arborização dos canteiros. De acordo 

com dados da altura e diâmetro a arborização dos canteiros é jovem, contudo, sofre com falta de manejo adequado e 

apresenta em boa parte dos indivíduos bifurcação abaixo de 1,80 cm. 

Palavras-chave: Arborização, Espécies nativas, Espécies Exóticas  

 

Quantitative survey of arboreal individuals of the beds in Patos-PB 

 

ABSTRACT: The present work aimed to perform quantitative evaluation of tree species present in the central sites of 

the city of Patos-PB. The individuals were counted and identified. Measure the circumference at the height of the breast 

(CAP) The height of the first bifurcation and the total height of the trees (H). 246 arboreal Individuals Were identified, 

distributed in 5 botanical families and 11 species. Regarding the height of the individuals, there was a higher frequency 

between the class from 6 to 9 m (42.75%) Which indicates the dominance of adult trees. Already referring to the height 

of the first bifurcation, there was a predominance of individuals in the class from 1.53 to 2.03 m (48.76%). The height of 

the breast was Observed for the diameter, the predominance of individuals with DAP of 0-12 (28.69%) and 12-24 

(27.43%), indicating the presence of young individuals who are still developing. There was a tendency to homogeneity in 

the arborization of the flowerbeds. According to data of height and diameter The arborization of the flowerbeds is young, 

however, suffers with lack of adequate management and presents in much of the bifurcation individuals below 1.80 cm. 

Keywords: Arborization, Native Species, Exotic Species 

 

 
INTRODUÇÃO 

As áreas verdes possuem o potencial de ofertar 

qualidade de vida positiva ao ser humano, desse 

modo é importante planejar a arborização urbana 

de forma harmoniosa, tendo em vista que esta 

estratégia garanta o bem-estar na zona urbana 

(AVRELLA, et al; 2014). Rossatto, et al. (2008); 

diz que arborização urbana é importante e promove 

um ambiente físico saudável e está associado com 

a presença de indivíduos vegetais em espaços 

públicos como parques, ruas, avenidas, jardins e 

praças. 

Conforme Lucena (2013), a presença da 

vegetação arbórea, arbustiva e herbácea traz 

diversos benefícios para população, tais como: 

diminuição da temperatura e controle do clima, 

maior infiltração e controle de escoamento, 

redução dos impactos ambientais, minimização de 

ruídos, embelezamento, diminuição da intensidade 

do vento, abrigo para animais, conforto e lazer. 

Pinheiro et al. (2009), diz ainda que uma cidade 

bem arborizada valoriza o município e atraindo 

visitantes.  

Contudo para que a arborização urbana ocorra 

de modo satisfatório fornecendo seus benefícios e 

não trazendo problemas aos moradores é preciso 

que haja planejamento, execução e manuseio da 

arborização de forma adequada (LUCENA, 2013). 

Miranda; Carvalho (2009) ainda diz que a 

arborização sem planejamento pode acarretar em 

muitos conflitos com a estrutura urbana.  

É importante ser feito diagnóstico das áreas 

verdes com finalidade de quantificar as espécies 

que poderão ser inseridas, com intuito de 

diversificar os indivíduos na arborização urbana 

evitando a homogeneidade das espécies, e 
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possíveis ataques de pragas e doenças (LUCENA, 

2013). 

A escolha da árvore deve ser planejada com 

base em critérios técnicos, e associar as exigências 

da planta com o local de plantio, havendo 

compatibilidade com a pavimentação, saneamento, 

eletrificação e comunicação (MEDEIROS e 

DANTAS, 2007).  

Segundo Redin et al. (2010); os problemas 

existentes na arborização urbana são decorrentes da  

ausência de área livre apropriada para o 

crescimento das raízes e a falta de planejamento da 

arborização, causando danos como rachaduras e 

quebras em calçadas. É importante haver 

planejamento prévio das espécies a serem 

implantadas para evitar tais problemas. 

Tais desgastes podem ser evitados ou reduzidos 

quando existe uma política correta, dispondo de 

recursos que estejam corrigindo os impactos 

ambientais ocasionados pelo crescimento 

acelerado das cidades (BARBOSA 2005). Para 

Nóbrega (2013); é necessário a elaboração de uma 

nova metodologia de crescimento urbano, que se 

ajuste aos ecossistemas naturais absorvendo os 

transtornos causados pelo processo de urbanização 

dos grandes centros. Em razão a esses aspectos, a 

análise qualitativa das árvores urbanas desempenha 

um papel fundamental no planejamento da 

arborização prevendo o surgimento dos conflitos, 

identificando os atuais e apresentando soluções ao 

local avaliado (SANTOS, 2015). 

Em Patos-PB, os canteiros centrais favorecem 

beleza cênica, e apresentam diversificação entre 

espécies nativas e exóticas, no entanto existe 

alguns conflitos com o meio urbano devido à falta 

de planejamento (LUCENA, 2013). A composição 

de canteiros deve-se atentar para não gerar 

impactos negativos como a compactação excessiva 

do solo no dificultando a permeabilidade 

superficial do solo e infiltração envolta dos 

mesmos. O tipo de planta mais adequada ao plantio 

nos canteiros, próximas às árvores, depende do tipo 

de caule e de raiz que estas apresentam e da 

densidade de plantas por unidade de área 

(BOBROWSKI, et al., 2009). 

Dessa forma o presente trabalho objetivou 

realizar avaliação quali-quantitativa das espécies 

arbóreas presentes nos canteiros centrais da cidade 

de Patos-PB. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área 

O estudo foi desenvolvido na cidade de Patos-

PB (07º 01’ 32” S e 37º 16’ 40”) (Figura 1) na 

região semiárida do Nordeste Brasileiro no estado 

da Paraíba, com área territorial de 473,056 km² 

(IBGE, 2015), e população com aproximadamente 

100.674 habitantes (IBGE, 2010). 

 

 
 

Figura 1. Vista aérea e localização da cidade de Patos no estado 

da Paraíba.  
Fonte: Google imagens (2018) 

 

Levantamento de dados 

Os dados foram coletados em Agosto de 2016, 

nos canteiros centrais instalados nas ruas Solon de 

Lucena, Epitácio Pessoa e Horácio Nóbrega.  

Para a avaliação quantitativa dos indivíduos 

arbóreos, inicialmente foi realizada a contagem e 

identificação dos indivíduos. Em seguida, foi 

medida a circunferência na altura do peito (CAP) 

utilizando uma fita métrica, com este mesmo 

instrumento foi medida a altura da primeira 

bifurcação e a altura total das árvores (H) com vara 

graduada. Os dados de CAP foram transformados 

em DAP. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados 246 indivíduos arbóreos, 

distribuídos em 5 famílias botânicas e 11 espécies 

(Tabela 1). Verificou-se que 39,11% dos 

indivíduos pertencem à espécie Azadirachta indica 

A. Juss de origem exótica e a espécie Prosopis 

juliflora (Sw.) DC. também exótica, representa 

36,29% dos indivíduos identificados, sendo estas 

espécies de maior incidência nos canteiros centrais. 

 
Tabela 1 - Avaliação de incidência de espécies dos canteiros centrais de Patos-PB. 

Nome Vulgar Nome Científico Origem FA* FR 

Nim Azadirachta indica A. Juss Exótica 97 39,11 

Algaroba Prosopis juliflora (Sw.) DC. Exótica 90 36,29 
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Ipê Roxo Handroanthus impetiginosus Nativa 25 10,08 

Leucena Leucaena leucocephala Exótica 7 2,82 

Sagu de Jardim  Cycas revoluta Exótica 6 2,44 

Craibeira Tabebuia aurea Nativa 12 4,84 

Tamarino Tamarindus indica L. Exótica 2 0,81 

Falso Pau-Brasil Caesalpinia sappan Exótica 2 0,81 

Acácia Acacia melanoxylon R. Br. Exótica 3 1,21 

Chuva de ouro Cássia fístula L. Exótica 1 0,41 

Palmeira triangular Dypsis decaryi Exótica 1 0,41 

Total   246 100 

Nota: FA = frequência absoluta; FR = frequência relativa (%)  
Fonte: os autores 

 
A dominância da espécie Azadirachta indica, 

pode ser devido ao seu rápido crescimento e 

adaptação em regiões de clima tropical e 

subtropical. São árvores atrativas com grandes 

quantidades de folhas sempre verdes, 

proporcionando sombreamento e conforto térmico.  

A frequência da espécie Prosopis juliflora pode 

estar associada à sua propagação na Região 

Semiárida pelo incentivo do governo há alguns 

anos (NÓBREGA, 2013).  

A presença da Azadirachta indica e Prosopis 

juliflora constante na arborização urbana 

representa um problema devido à alta densidade de 

indivíduos, esta é uma espécie exótica que, 

segundo MMA (2017); apresentam potencial de 

transformar a estrutura e a composição dos 

ecossistemas, homogeneizando os ambientes e 

destruindo as características particular da 

biodiversidade local. 

A presença de uma mesma espécie arbórea em 

grande número não é recomendada, pois pode 

acarretar em morte decorrentes à ataques de pragas. 

Lima Neto e Souza (2009); diz que a solução desse 

problema é diversificar o número de espécies.  Para 

Mamede et al. (2014); a falta de planejamento da 

arborização de ruas deve-se a falta de prioridade do 

poder público municipal para com o paisagismo.  

Os canteiros são constituídos por 85,91% de 

indivíduos de origem exóticas e 14,13% 

correspondentes as nativas. A família Fabaceae 

possui maior representatividade com (54,54%) 

(Figura 2), representada pelas espécies Prosopis 

juliflora; Leucaena leucocephala; Tamarindus 

indica; Caesalpinia sappan; Acacia melanoxylon; 

Cassia fistula. Em segundo lugar com maior grau 

de ocorrência (18,18%) está a família 

Bignoniaceae, com as espécies Handroanthus 

impetiginosus e Tabebuia aurea. Com (9,09%) a 

família Meliaceae com a espécie Azadirachta 

indica, (9,09%) família Arecaceae das Dypsis 

decaryi e (9,09%) família Cicadaceae representada 

pela Cycas revoluta.  

Contudo, Nascimento et al. (2014) recomenda 

não ultrapassar 10,0% da mesma espécie, 20,0% de 

algum gênero e 30,0% de uma família botânica.  
 

 
Figura 2: Percentagem das famílias botânicas encontradas nos 

canteiros centrais da cidade de Patos-PB.  
 

Conforme os dados observados na (Figura 3) 

pode-se constatar, em relação a alturas dos 

indivíduos, que houve maior frequência entre a 

classe de 6 a 9 m (42,75%) o que indica a 

dominância de árvores adultas. Tendo em vista que 

a representatividade da espécie Azadirachta indica 

A. Juss é bem maior nos canteiros e, conforme 

Farias (2017), essa espécie a partir dos 3 anos já 

começa a florescer conforme as condições 

edafoclimáticas. Contudo devido a cultura na 

região de realizar podas sucessivas nos indivíduos 

arbóreos presentes na arborização, limita o 

crescimento das árvores. 
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Figura 3: Distribuição da altura total em (m) das espécies 

ocorrentes nos canteiros centrais de Patos, PB. 

 

Já referente à altura da primeira bifurcação 

(Figura 4) nota-se que houve predomínio de 

indivíduos na classe de 1,53 a 2,03 m (48,76%). Em 

resultados semelhantes Almeida e Neto (2010), 

afirmam que as árvores avaliadas nas cidades 

Matupá-MT e Colíder-MT também apresentam 

primeira bifurcação abaixo de 1,80 m, com (84,5%) 

e (96,7%) respectivamente para cada cidade. Os 

autores ainda relatam que tal fato pode apontar para 

baixa qualidade das mudas e por mal plantio sem 

preparos técnicos. É indicado que o primeiro fuste 

tenha altura mínima de 1,80 m e quando menor que 

isso, haja poda de formação (SÃO PAULO, 2005). 

Dessa forma facilita a passagem de pedestres. 

 

 
 

Figura 4: Distribuição da altura da primeira bifurcação (cm) 

das espécies ocorrentes nos canteiros centrais de Patos, PB.  

 

Observou-se, para o diâmetro a altura do peito 

(Figura 5), a predominância de indivíduos com 

DAP de 0-12 (28,69%) e 12-24 (27,43%), 

indicando a presença de indivíduos jovens que 

ainda estão se desenvolvendo, tendo em vista que 

nas classes que possuem maiores valores do 

diâmetro a altura do peito são encontrados menos 

indivíduos, embora tenha-se identificados 

indivíduos de grande porte. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Silva (2014); 

com predominância de indivíduos com DAP de 5 > 

35 cm. 

 

 
 
Figura 5: Distribuição do Diâmetro a Altura do Peito (DAP) 

(cm) das espécies ocorrentes nos canteiros centrais de Patos, 

PB. 

 

CONCLUSÕES  
Houve tendência à homogeneidade na 

arborização dos canteiros devido à predominância 

das espécies Azadirachta indica e Prosopis 

juliflora.  

A diversidade das espécies deve ser aumentada, 

principalmente com a implantação de espécies 

nativas. 

De acordo com dados da altura e diâmetro a 

arborização dos canteiros é jovem, contudo, sofre 

com falta de manejo adequado e apresenta em boa 

parte dos indivíduos bifurcação abaixo de 1,80 cm. 
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RESUMO: A bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró é a segunda maior bacia hidrográfica do Estado do Rio Grande 

do Norte e a primeira bacia hidrográfica verdadeiramente potiguar. Essa bacia, historicamente, teve (e ainda tem) grande 

destaque para o desenvolvimento econômico do oeste potiguar. Por ser responsável pelo abastecimento de água potável, 

assim como para outros usos menos nobres, reveste-se de grande valor estudar detalhadamente as suas características, 

principalmente da cobertura florestal, variável que permite que o fluxo da água seja mais estável e sustentável. Sendo 

assim, o objetivo principal do trabalho é incrementar os estudos sobre a cobertura vegetal da bacia hidrográfica do rio 

Apodi-Mossoró, por meio do uso de produtos de sensoriamento remoto e Sistema de Informação geográfica (SIG). Foram 

utilizadas imagens Landsat-8, de 10 de setembro de 2018, adquiridas do Serviço Geológico do Governo dos Estados 

Unidos (USGS). As imagens foram processadas no software livre QGis 2.18. O Índice de Vegetação Ajustado ao Solo 

(SAVI) foi estimado pela aplicação da correspondente equação que envolve o fluxo radiante refletido no infravermelho 

próximo, o fluxo radiante refletido no vermelho da região do visível e L que é o fator de ajuste do solo, no caso 0,5. Foi 

verificado que as áreas serranas, na porção superior da bacia hidrográfica apresentam maior densidade de vegetação em 

relação ao da Depressão Sertaneja. A porção inferior da bacia ainda mantém áreas expressivas de remanescentes 

vegetacionais passíveis de conservação. Pode-se perceber que, em maior escala, a vegetação responde às variáveis físicas 

atuantes na bacia. O uso de produtos de sensores remotos e de técnicas de geoprocessamento e sistema de informação 

geográfica são eficientes para mostrar a cobertura vegetal de uma região, assim como o uso do SAVI verificou-se ser um 

índice de vegetação eficaz para a medição da vegetação. 

Palavras-chave: Landsat-8, Caatinga, SIG. 

 

Mapping of the density and vegetation cover of the Apodi-Mossoró-RN river basin. 

 
ABSTRACT: The hydrographic basin of the Apodi-Mossoró River is the second largest river basin in the Rio Grande do 

Norte and the first truly Potiguar river basin. This basin has historically had (and still has) great prominence for the 

economic development of the western Potiguar. Being responsible for the supply of drinking water, as well as for other 

less noble uses, it is of great value to study in detail its characteristics, mainly of the forest cover, variable that allows 

the water flow to be more stable and sustainable. Therefore, the main objective of this work is to increase studies on the 

vegetation cover of the Apodi-Mossoró river basin, through the use of remote sensing products and Geographic 

Information System (GIS). Landsat-8 images, dated September 10, 2018, acquired from the United States Government 

Geological Survey (USGS) were used. The images were processed in free software QGis 2.18. The Soil Adjusted 

Vegetation Index (SAVI) was estimated by the application of the corresponding equation involving the radiant flux 

reflected in the near infrared, the radiant flux reflected in the red of the visible region and L which is the soil adjustment 

factor, in the case 0.5. It was verified that the mountain areas, in the upper part of the hydrographic basin present a 

higher density of vegetation in relation to the Sertaneja Depression. The lower portion of the basin still maintains 

significant areas of vegetative remnants that can be conserved. It can be noticed that, on a larger scale, the vegetation 

responds to the physical variables acting in the basin. The use of remote sensing products and geoprocessing techniques 

and geographic information system are efficient to show the vegetative cover of a region, just as the use of SAVI has been 

verified to be an effective vegetation index for vegetation measurement. 

Keywords: Landsat-8, Caatinga, SIG. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O Bioma Caatinga, além de ser apontado como 

um dos mais críticos em termos de conservação da 

biodiversidade, é também considerado o mais 

insuficientemente estudado em termos da 

distribuição da sua cobertura atual, sobretudo no 

que se refere ao seu mapeamento ao nível de 

mesodetalhe. Esse conhecimento básico é 
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fundamental para monitorar o uso, localizar e 

quantificar os remanescentes da cobertura vegetal 

e sua dinâmica. Informações essas consideradas 

imprescindíveis para o planejamento ambiental, 

sobretudo para o controle e o manejo da sua 

biodiversidade (CARVALHO, PINHEIRO 

JUNIOR, 2005). Por outro lado, os remanescentes 

de vegetação de caatinga podem estar com a 

qualidade ecológica, econômica e social 

comprometida, isto é, com baixa variabilidade de 

espécies, assim como também com baixo valor de 

biomassa. 

Sabe-se que a caatinga sustenta a economia de 

grande parte do nordeste semiárido, principalmente 

no que se refere ao fornecimento de energia, no 

entanto, atualmente poucos estudos têm sido 

realizados em relação ao estado e estoque atual da 

sua vegetação.  

A degradação da vegetação de caatinga não 

necessariamente se consolida apenas com o 

desmatamento total, mas também com o corte 

seletivo de espécies de interesse comercial. 

Atualmente, pode-se afirmar que áreas com 

cobertura vegetal não necessariamente conduzem à 

ideia de áreas satisfatoriamente conservadas, pois 

já é comum encontrar grandes áreas de caatinga, 

com cobertura total do solo pelas copas, com 

apenas umas poucas espécies vegetais, como a 

Jurema Preta (Mimosa hostilis Benth.) e o 

Marmeleiro (Croton sonderianus), que se traduz 

em pouca variabilidade, em termos de 

biodiversidade, assim como baixa biomassa. 

Destaca-se que essas espécies têm características 

de pioneiras e são as primeiras a se instalar em 

áreas desmatadas, contudo, têm a peculiaridade de 

inibir a sucessão ecológica. 

Isto pode estar ocorrendo na bacia hidrográfica 

do rio Apodi-Mossoró, que é de importância para a 

região do oeste potiguar. Situada na região oeste do 

Rio Grande do Norte, a bacia hidrográfica do rio 

Apodi-Mossoró tem uma extensão máxima de 220 

km por 80 km de largura aproximadamente 

(MAIA, BEZERRA, 2013). É a segunda maior 

bacia hidrográfica do Estado e a primeira bacia 

hidrográfica verdadeiramente potiguar. 

Vale salientar que, segundo Justo et al. (2016), 

essa bacia, historicamente, teve (e ainda tem) 

grande destaque para o desenvolvimento 

econômico da região onde está localizada, o que 

reforça a necessidade de se conhecer mais sobre 

ela. Por ser responsável pelo abastecimento de água 

potável, assim como para outros usos menos 

nobres, reveste-se de grande valor estudar 

detalhadamente as suas características, 

principalmente da cobertura florestal, variável que 

permite que o fluxo da água seja mais estável e 

sustentável. 

No caso da estimativa do potencial florestal da 

caatinga os estudos atualmente existentes são 

poucos. O interesse em se conhecer a 

potencialidade florestal da caatinga traz consigo o 

ensejo de oportunizar esse tipo de floresta como 

parte ativa do desenvolvimento regional. Mas, não 

somente. Os órgãos públicos, nas três esferas 

administrativas, precisam saber determinar, além 

do tamanho, o estado florestal da caatinga para 

aplicar as determinações legais a que estão sujeitas. 

A medição da fitomassa é um bom parâmetro para 

tal finalidade. Contudo, a operacionalidade em 

grandes áreas só se faz possível através de produtos 

de sensoriamento remoto. Daí a necessidade de se 

conhecer os remanescentes florestais por medição 

indireta, isto é, através da estimativa da fitomassa 

com o uso de imagens de satélite. 

Sendo assim, o objetivo principal do trabalho é 

aumentar e consolidar estudos sobre a fitomassa do 

bioma Caatinga, particularmente da fitofisionomia 

da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, por 

meio do uso de produtos de sensoriamento remoto 

e Sistema de Informação geográfica (SIG). 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

A área de estudo compreende a bacia 

hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. Situada na 

região oeste do Rio Grande do Norte, a bacia 

hidrográfica drena uma área de 14.270 km² com 

extensão máxima de 220 km por 80 km de largura 

aproximadamente (Figura 01). As nascentes 

situam-se na porção SW deste estado, mais 

exatamente na porção NE da Serra de Pereiro entre 

350 e 500 m de altitude (MAIA, BEZERRA, 

2013). 
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Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, RN. 

Fonte: SEMARH (2019). 

 

O clima é, predominantemente, do tipo BSw´h´, 

da classificação climática de Köppen, 

caracterizado por um clima muito quente e 

semiárido, com a estação chuvosa se atrasando para 

o outono. No extremo sudoeste da bacia, 

correspondendo às suas nascentes, ocorre o tipo 

Aw´, caracterizado por um clima tropical chuvoso 

com verão seco e estação chuvosa se adiantando 

para o outono. Na maior parte da bacia, as chuvas 

anuais médias de longo período situam-se em torno 

de 700 mm, havendo pequena área, nas 

proximidades da foz e na região a leste do trecho 

médio do rio do Carmo, onde descem a 600 mm. 

Na parte alta, a montante da localidade de 

Tabuleiro Grande, há um aumento das chuvas, 

podendo chegar até 900 mm, em uma pequena área, 

na região alta de Martins, podem chegar até 1.100 

mm (IGARN, 2019). 

No que concerne à geologia, o sistema 

Apodi/Mossoró é dividido em duas regiões: a área 

do embasamento cristalino e a área da bacia 

sedimentar.  

Do Ponto de vista geológico, a bacia 

hidrográfica do rio Apodi-Mossoró engloba rochas 

pré-cambrianas em seu alto curso e mesozóicas 

(Sequência pós-rifte da bacia sedimentar Potiguar: 

Formação Jandaíra e Açu) e cenozóicas (Formação 

Barreiras e depósitos eólicos e aluvionares) 

relacionadas à Bacia Sedimentar Potiguar e 

registros sedimentares quaternários, fluviais e 

costeiros em seu baixo curso (MAIA, BEZERRA, 

2012). 

Depressão Sertaneja, Maciços Residuais, 

Planícies em Depósitos Mesozóicos e Cenozóicos 

e um Domo Anticlinal compõem os principais 

domínios geomorfológicos da bacia hidrográfica 

do rio Apodi-Mossoró. Em seu alto curso ocorre a 

Depressão Sertaneja ocupando cerca de 63% do 

total da bacia hidrográfica. Esta depressão se 

estende até a base dos limites escarpados dos 

Depósitos Mesozóicos e situa-se entre os blocos 

soerguidos, sendo modelada no interior dos quais a 

rede de drenagem dos principais rios se instala. Sua 

morfologia atesta os pronunciados efeitos da 

erosão a que foi submetida, onde as repetidas 

remoções do manto de intemperismo, sobretudo no 

cenozóico, originaram a extensa superfície 

aplainada, partindo da base dos maciços residuais e 

individualizando-os (MAIA, BEZERRA, 2012). 

A porção centro-norte da bacia é constituída 

pela Superfície Cárstica, que se caracteriza por 

ampla superfície pediplanada e, subordinadamente, 

por relevos tabulares pouco dissecados e pouco 

profundos. No extremo norte, junto à foz do rio 

Apodi, ocorre a Faixa Litorânea, representada por 

uma planície flúvio-marinha, ladeada pelos 

Tabuleiros Costeiros, superfície pediplanada, 

contígua à Superfície Cárstica (IGARN, 2019). 

A Figura 2 apresenta a geomorfologia, o clima 

e hidrografia da bacia hidrográfica em estudo. 

 
 

 

Figura 2. Mapas de geomorfologia, clima e hidrografia da 

bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, RN. (A) 

Localização, (B) Mapa de geomorfologia e (C) Mapa de 

hidrografia e clima. 

Fonte: Maia, Bezerra (2013). 

 

A vegetação na bacia hidrográfica corresponde, 

predominantemente, ao bioma da Caatinga. 

Ximenes et al. (2007), em mapa original cedido 

pelo IDEMA-RN, discrimina as seguintes 

formações vegetacionais: a) Caatinga 

hiperxerófila, b) Caatinga hiperxerófila incluindo 

floresta ciliar de carnaúba, c) Floresta ciliar de 

carnaúba incluindo caatinga hiperxerófila e 

formações halófilas, d) Floresta subcaducifólia, e) 

Formações halófilas e áreas sem vegetação 

(caatinga hiperxerófila e floresta ciliar de 

carnaúba), f) Floresta caducifólia incluindo 

caatinga hipoxerófila e floresta subcaducifólia e g) 
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Floresta subcaducifólia incluindo cerrados ou não 

e formações florestais secundárias. 

 

Aquisição e processamento das imagens de 

satélite. 
Para a realização da pesquisa foram utilizadas 

imagens Landsat-8 sensor OLI, órbita 216/ponto 

63 e órbita 216/ponto 64, referente a data de 10 de 

setembro de 2018. As imagens foram adquiridas 

junto à página web do Serviço Geológico do 

Governo dos Estados Unidos (USGS, 2018). 

Destaca-se que a data das imagens corresponde à 

época de estiagem, isto é, o período sem chuva na 

região.  

As imagens foram pré-processadas e 

processadas, digitalmente, no software livre QGis 

2.18 versão “Las Palmas” (QGis Development 

Team, 2016). As imagens foram georreferenciadas 

na projeção WGS 84, adotando-se o sistema de 

coordenada UTM (zona 24S). 

Para a obtenção do SAVI foram executadas as 

seguintes etapas de pré-processamento: i) correção 

geométrica; ii) calibração radiométrica e iii) 

conversão dos valores de radiância em reflectância 

normalizada para o topo da atmosfera, também 

conhecida como reflectância aparente. 

 

Determinação do índice de vegetação ajustado 

ao solo - SAVI (Soil Ajusted Vegetation Index). 

Para a caracterização dos dosséis da vegetação, 

a partir da variação de sua densidade e 

consequentemente dos valores biofísicos da 

vegetação, como os valores de reflectância, tem 

sido comum o uso do Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada - NDVI (SILVA, 2015).  

Segundo Jensen (2009) o índice NDVI 

apresenta algumas limitações, as quais implicam 

nos resultados alcançados, tais como interferência 

devido a cor do solo e nos efeitos de umidade, 

motivo pelo qual desenvolveu-se, então, um índice 

que pudesse melhorar os valores de NDVI sem 

necessidades de medições em campo para cada 

área de análise. 

O índice melhorado usa uma constante (L) 

como fator de ajuste para o substrato do dossel, isto 

é, o solo. Assim, o SAVI (Soil Adjusted Vegetation 

Index) envolve a adição da constante L ao 

denominador da equação do NDVI. Contudo, para 

manter a condição da equação NDVI (NDVI pode 

variar entre -1 e +1) é necessário a aplicação de um 

fator de multiplicação: 1 + L (HUETE, 1988).  

Desta forma, o SAVI (Índice de Vegetação 

Ajustado ao Solo) se expressa a partir da Equação 

1, onde ρnir é o fluxo radiante refletido no 

infravermelho próximo, ρred é o fluxo radiante 

refletido no vermelho da região do visível e L é o 

fator de ajuste do solo (VIGANÓ et al., 2011). 

 

   (Equação 1) 

 

A constante L, pode apresentar valores de 0 a 1, 

variando segundo a própria biomassa. Segundo 

Huete (1988) os valores ótimos de L são: 

 L = 1 (para baixas densidades de 

vegetação); 

 L = 0,5 (para médias densidades de 

vegetação); 

 L = 0,25 (para altas densidades de 

vegetação). 

 

Viganó et al. (2011) usaram o valor de 0,5 para 

a constante L do SAVI em área de caatinga, 

localizada na EMBRAPA Semiárido, em Petrolina-

PE, por representar densidades médias de 

vegetação, como foi o caso da sua área de estudo, 

que não era densamente vegetada, porém nem 

tampouco escassa de vegetação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 3 apresenta a bacia hidrográfica do rio 

Apodi/Mossoró em uma composição falsa cor 

RGB-543. Essa composição apresenta variações 

entre os tons verdes a vermelhos, com destaque 

para a cor preta para a identificação de espelhos de 

água. A vegetação realça-se pela coloração em tons 

de verde a marrom avermelhado, sendo mais escura 

quanto maior a sua densidade, seja na cor verde ou 

no tom marrom avermelhado. Os tons mais 

intensos de vermelho correspondem a solo exposto. 
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Figura 3. Mapa falsa cor (RGB-543) da bacia hidrográfica do 

rio Apodi-Mossoró, RN. 

 

Em uma análise mais geral, pode-se distinguir 

duas porções distintas na bacia; uma na parte 

inferior da bacia e a outra na parte superior. Essa 

divisão corresponde à geologia característica da 

região em pauta, a saber: o Embasamento 

Cristalino e a Bacia Potiguar Sedimentar (Figura 

4).  

 

 
 

Figura 4. Divisão dos dois contextos geológicos da bacia 

hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, RN. 

Fonte: Moura (2015) 

 

Na área do Embasamento Cristalino, na sua 

região central, destaca-se, em verde mais intenso, a 

vegetação das Serras de Portalegre e Martins; e 

com menor área a vegetação das Serras de Patu, 

mais a oeste, e a da Serra de Pereiros, ao sul da 

bacia. São áreas de maciços estruturais, 

caracterizados, principalmente pelo clima sub-

úmido e, nos topos das serras, como no caso de 

Portalegre, por exemplo, com temperaturas mais 

amenas. Essas elevações sobre a topografia 

aplainada da Depressão Sertaneja são áreas mais 

úmidas devido ao efeito orográfico que propicia 

maiores precipitações e a redução da temperatura. 

Isto proporciona condições privilegiadas, quanto à 

umidade do solo e do ar e à temperatura, para o 

desenvolvimento de uma vegetação com maior 

produção de biomassa vegetal e, como no caso de 

Portalegre, de vegetação de maior porte e 

biodiversidade. 

Já, nas áreas mais baixa, a Depressão Sertaneja 

propriamente, a vegetação, na imagem, percebe-se 

de coloração marrom avermelhado, o que 

corresponde à vegetação de caatinga de menor 

porte e mais rala, em geral, bastante 

descaracterizadas. 

Na área da Bacia Potiguar, do meio curso até a 

sua foz, fica mais evidente o canal principal do rio 

Apodi-Mossoró e a sua planície fluvial. Nessas 

áreas a vegetação é de uma caatinga mais 

desenvolvida, em termos de porte, contudo, por 

efeito das atividades antrópicas (extração vegetal e 

mineral, agricultura, pecuária, entre outros), 

favorecidas por ambiente propício e pelo solo 

razoavelmente fértil, quando comparado ao 

Embasamento Cristalino, encontra-se bastante 

descaracterizada, quando não totalmente ausente.  

Todo esse cenário pode ser melhor visualizado 

pelo Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) 

(Figura 5), principalmente, com bastante clareza, a 

densidade de vegetação e como está distribuída 

dentro da bacia hidrográfica. 
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Figura 5. Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) da 

bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, RN. 

 

Conforme a legenda do SAVI, quanto maior o 

índice maior a densidade vegetacional. Valores 

abaixo de zero (em azul) representam áreas com 

água na sua superfície. Tem chamado à atenção dos 

autores o alto índice nas matas que acompanham os 

cursos de água, sendo estes, em geral, intermitentes 

ou temporários, o que poderia ser considerado 

normal, devido à umidade do solo nesses 

compartimentos ambientais, no entanto, quando 

verificado em campo, em muitos desses cursos, 

registrou-se a presença da Algaroba, árvore exótica 

do gênero Prosopis. Pelo porte arbóreo, pela 

qualidade de não perderem as folhas em nenhuma 

época do ano, isto é, são perenifólias, e pela 

preferência por ambientes úmidos, marcam 

presença nas imagens de satélite e, 

consequentemente, nos produtos derivados destas. 

Portanto, mesmo sendo positivo a sua presença na 

cobertura vegetal atual da bacia hidrográfica, em 

termos de proteção do solos e margens de rios, não 

pode ser considerada como natural a sua presença, 

pois trata-se de uma espécie exótica que pode trazer 

consequências imprevisíveis para os ecossistemas 

onde se encontra. 

A vegetação mais marcante na bacia 

hidrográfica refere-se aos índices na faixa de 0,292 

a 1,000, que ocupam às áreas das serras, na porção 

superior da bacia e a remanescentes na sua porção 

inferior. Curiosamente, essas áreas ocorrem 

entremeados em áreas de agricultura, assim como 

nas proximidades da cidade de Mossoró. 

Provavelmente, esses remanescentes referem-se a 

áreas de Reserva Legal, obrigatório por força do 

Código Florestal. 

Independente das variáveis antrópicas que 

influenciam na vegetação da bacia hidrográfica, 

pode-se perceber que, em maior escala, a vegetação 

responde às variáveis físicas atuantes na bacia. 

 

CONCLUSÕES 

O uso de produtos de sensores remotos e de 

técnicas de geoprocessamento e sistema de 

informação geográfica são eficientes para mostrar 

a cobertura vegetal de uma região, assim como o 

uso do SAVI verificou-se ser um índice de 

vegetação eficaz para a medição da vegetação. 

As áreas serranas, na porção superior da bacia 

hidrográfica apresentam maior densidade de 

vegetação. A porção inferior da bacia ainda 

mantém áreas expressivas de remanescentes 

vegetacionais passíveis de conservação. 

Independente das variáveis antrópicas que 

influenciam na vegetação da bacia hidrográfica, 

pode-se perceber que, em maior escala, a vegetação 

responde às variáveis físicas atuantes na bacia. 
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Nível de injúria de Costalimaita ferruginea Frabricius (Coleoptera: Chrysomelidae) em clones de 

Eucalyptus urograndis em Alagoas 
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RESUMO: A pesquisa teve como objetivo avaliar as injúrias do C. ferruginea em diferentes clones de E. urograndis, no 

estado de Alagoas. O estudo foi realizado em uma área experimental, pertencente à Universidade Federal de Alagoas, no 

Centro de Ciências Agrárias em Rio Largo. Onde foi conduzido em um plantio de aproximadamente 2,5 ha de E. 

urograndis, constituído por quatro clones (VE41, I144, TP361 e VCC 865), com implantação em Agosto/2017. O 

delineamento utilizado foi o de blocos casualizados em parcelas subdivididas com cinco repetições/bloco e quatro 

tratamentos. As plantas de E. urograndis foram observadas durante 12 meses, sendo amostradas 25 plantas por clone 

(VE41, I144, TP361 e VCC 865), totalizando 100 plantas.  As injúrias de C. ferruginea foram estimadas por meio de 

notas visuais. Os dados experimentais foram testados quanto à normalidade no programa estatístico SAS (SAS Institute, 

2001). Análise de variância comparou médias dos tratamentos com base no teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Em 

nossa pesquisa, o nível de injúria ocasionado por C. ferruginea nos diferentes clones de E. urograndis, oscilaram entre as 

notas 0 e 4 ao longo de 12 meses. Ao final da avaliação, as médias de injúrias foram calculadas e comparadas, 

evidenciando que o clone VCC 865 foi o menos danificado pelos adultos de C. ferruginea, com média de injúria 1,02; 

enquanto o clone I 144 foi o mais preferido para alimentação, com média de injúria de 1,58. Os clones VE41 e TP361 

não apresentaram diferenças significativas entre si, com injúrias médias de 1,36 e 1,37 respectivamente. Dessa forma 

pode-se concluir que dentre os materiais de E. urograndis avaliados, o clone I 144 apresenta o maior nível de injúria de 

C. ferruginea, enquanto o clone VCC 865 evidencia o menor nível de injúria ao longo de 12 meses. 
Palavras-chave: desfolhador, silvicultura, besouro amarelo. 

 

Costalimaita ferruginea Fabricius (Coleoptera: Chrysomelidae) injury level on Eucalyptus urograndis 

clones in Alagoas 

 
ABSTRACT: A research had the objective to consider the injuries in different clones of E. urograndis, in the state of 

Alagoas. The study was carried out in an experimental area, belonging to the Federal University of Alagoas, at the 

Agrarian Sciences Center in Rio Largo. It was conducted in a laboratory of approximately 2.5 ha of E. urograndis, 

composed of four clones (VE41, I144, TP361 and VCC 865), with implantation in August / 2017. The design used was 

randomized blocks in subdivided plots with five replicates / block and four treatments. The plants of E. urograndis were 

observed during 12 months, being sampled 25 plants per clone (VE41, I144, TP361 and VCC 865), totalizing 100 plants. 

The injuries of C. ferruginea were estimated by means of visual notes. The experimental data were tested for normality 

in the SAS statistical program (SAS Institute, 2001). Analysis of variance compared the means of treatments based on no 

Tukey's test, at 5% probability. In our research, level of injury caused by C. ferruginea in the different clones of E. 

urograndis, oscillated between grades 0 and 4 over 12 months. At the end of the evaluation, the means of injury were 

calculated and compared, showing that the clone VCC 865 was diverted to adults of C. ferruginea, with a mean of injury 

of 1.02; while clone I 144 was the fastest for feeding, with a mean of injury of 1.58. The clones VE41 and TP361 do not 

differentiate between the means, with a mean of 1.36 and 1.37. In this way, it is possible to weigh that the materials of E. 

urograndis evaluated, the clone I is the most level of injury of C. ferruginea, while the clone VCC 865 evidences the 

lowest level of injury during 12 months. 

Keywords: defoliator, silviculture, yellow beetle. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O gênero Eucalyptus se adaptou de forma 

significativa às condições ambientais do Brasil, 

ocupando a maior área de cultivo florestal no país, 

com aproximadamente 4.8886,880 ha (Abraf, 

2012). Utilizada inicialmente como lenha em 

locomotivas ferroviárias e outras máquinas a 

vapor, nos tempos atuais, o cultivo de eucalipto se 

destaca pela produção de papel e celulose 

(Bracelpa, 2011). 

Com o estudo e desenvolvimento do processo 

de clonagem de eucaliptos, pode-se notar a grande 
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contribuição da evolução tecnológica para 

silvicultura nacional. No cenário atual, extensas 

áreas são tomadas pelo plantio de clones com alta 

produtividade, qualidade desejada de madeira e 

estabilidade fenotípica na produção, destacando-se 

os clones do híbrido E. urograndis (BRAGA, 

2008). 

Para atingir o sucesso na implantação de 

povoamentos florestais de eucaliptos, além da 

escolha adequada da espécie/híbrido/clone, se faz 

necessário o conhecimento sobre fatores 

ecológicos e climáticos da região, pois estes podem 

interferir direta ou indiretamente no 

desenvolvimento das árvores e consequentemente 

na produtividade (ROMERO et al., 2003). Dessa 

forma, a partir da recente expansão experimental de 

povoamentos florestais clonais de eucalipto no 

estado de Alagoas, fazem-se necessários estudos de 

avaliação dos mais diversos fatores de implantação 

e desenvolvimento da cultura.  

Com a ampliação de áreas plantadas, os 

problemas entomológicos têm se tornado cada vez 

mais frequentes, devido ao favorecimento e a 

adaptação de insetos nativos (ANJOS et al., 1986). 

Isso ocorre pelo motivo dos povoamentos florestais 

clonais apresentarem áreas extensas, em 

monocultura, contíguas e de baixa variabilidade 

genética (SANTOS et al., 1993). 

Dentre os insetos associados ao eucalipto no 

Brasil, a ordem Coleoptera merece destaque, em 

virtude do grande número de insetos praga que 

causam perdas significativas.(Triplehorn & 

Johnson, 2005). Nesse sentido, o besouro amarelo 

do eucalipto, Costalimaita ferruginea (Fabricius) 

(Coleoptera: Chrysomelidae) constitui, atualmente, 

a principal espécie de besouro desfolhador de 

importância econômica para o setor florestal 

brasileiro e o quarto inseto praga mais importante 

para a produção de eucalipto no país (Silva, 1992; 

Anjos, 2005). 

Os adultos de C. ferruginea têm hábito noturno 

e alimentam-se das folhas, deixando-as perfuradas, 

com aspecto rendilhado causando desfolhamento 

significativo, apresentando preferência por plantas 

de eucalipto em desenvolvimento (Junqueira, 

1962). Além disso, ocasionam a quebra dos 

ponteiros dos eucaliptos, em ataques severos 

(Silva, 1992). Os adultos desse besouro 

desfolhador apresentam de 5 a 6,5 mm de 

comprimento e de 3 a 3,5 mm de largura. A postura, 

em média de 91 ovos, é feita no solo, onde as larvas 

completam o seu ciclo, alimentando-se de raízes de 

gramíneas (Mariconi, 1956; Anjos et al., 1986; 

Silva, 1992). 

Assim, o objetivo da presente pesquisa foi a 

avaliação de injúrias de C. ferruginea em diferentes 

clones de E. urograndis, em condições de campo, 

no estado de Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado em uma área 

experimental, pertencente à Universidade Federal 

de Alagoas (UFAL), no Centro de Ciências 

Agrárias (CECA) em Rio Largo. O estudo foi 

conduzido em um plantio de aproximadamente 2,5 

ha de E. urograndis, constituído por quatro clones 

(VE41, I144, TP361 e VCC 865), com implantação 

em Agosto/2017. O delineamento utilizado foi o de 

blocos casualizados em parcelas subdivididas com 

cinco repetições/bloco e quatro tratamentos 

(clones). 

As plantas de E. urograndis foram observadas 

durante 12 meses (janeiro a dezembro de 2018), 

sendo amostradas 25 plantas por clone (VE41, 

I144, TP361 e VCC 865), totalizando 100 plantas.  

As injúrias de C. ferruginea foram estimadas por 

meio de notas visuais baseadas em uma escala 

diagramática que variou de 0 a 100% onde:  

 Nota 0 (N 0) = plantas com 0 a 5% de 

injúria;  

 Nota 1 (N 1) = plantas com 5 a 20% de 

injúria;  

 Nota 2 (N 2) = plantas com 20 a 40% de 

injúria;  

 Nota 3 (N 3) = plantas com 40 a 70% de 

injúria; 

 Nota 4 (N 4) = plantas com 70 a 100% de 

injúria. 

 

Os dados experimentais foram testados quanto 

à normalidade no programa estatístico SAS (SAS 

Institute, 2001). Análise de variância comparou 

médias dos tratamentos com base no teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resultados de estudos recentes evidenciam que, 

no Brasil, C. ferruginea, apresenta-se estabelecido 

nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, 

comumente encontrado em áreas cultivadas com 

eucalipto próximas às pastagens, pois sua fase 

larval ocorre no solo, onde se alimentam das raízes 

de gramíneas. No Brasil, há relatos da espécie nos 
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Estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, 

Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais (COSTA et 

al., 2008). Além do registro de ocorrência em 

eucalipto para o estado de Alagoas (Xavier, 2018). 

Em nossa pesquisa, o nível de injúria 

ocasionado por C. ferruginea nos diferentes clones 

de E. urograndis, oscilaram entre as notas 0 e 4 ao 

longo de 12 meses. Ao final da avaliação, as médias 

de injúrias foram calculadas e comparadas, 

evidenciando que o clone VCC 865 foi o menos 

danificado pelos adultos de C. ferruginea, com 

média de injúria 1,02; enquanto o clone I 144 foi o 

mais preferido para alimentação, com média de 

injúria de 1,58. Os clones VE41 e TP361 não 

apresentaram diferenças significativas entre si, 

com injúrias médias de 1,36 e 1,37 respectivamente 

(figura 1). 

Embora não avaliada neste experimento, 

provavelmente a diferença no nível de injúria dos 

clones de E. urograndis esteja relacionada com as 

características físico-químicas das folhas, onde 

algumas delas propiciam propriedades 

fagoestimulantes aos adultos de C. ferruginea, 

principalmente folhas mais tenras e com altos 

teores de nitrogênio (Ohmart et al., 1985).  

Além desses fatores, existem diferenças na 

constituição de compostos secundários das folhas 

das espécies de eucalipto, como taninos, compostos 

fenólicos, gorduras e óleos essenciais, que 

influenciam negativamente o processo de 

herbivoria (Ohmart; Edwards, 1991). Baker et al. 

(2002) concluíram que o crisomelídeo 

Chrysophtharta bimaculata (Olivier) (Coleoptera: 

Chrysomelidae), uma praga de eucaliptos na 

Austrália, tem melhor performance quando se 

alimenta de folhas de E. nitens Maiden quando 

comparado com folhas E. regnans F. Muell. Pelo 

fato daquela espécie de eucalipto apresentar folhas 

com maior valor nutricional e menores níveis de 

alguns óleos, que provocam altos níveis de 

desfolhamento. 

 

Clones de Eucalyptus urograndis
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Figura 1. Nível de injúria (Média±EP) de Costalimaita 

ferruginea (Frabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae) em 

clones de Eucalyptus urograndis (VE41, I1 44, TP 361 e VCC 

865) após 12 meses de avaliação.  Rio Largo, Alagoas, Janeiro 

a Dezembro de 2018. Nível 0 (0-5%); Nível 1 (5-20%); Nível 

2 (20-40%); Nível 3 (40-70%); Nível 4 (70-100%) 

 
De forma geral, as médias de injúrias ao final de 

12 meses de avaliação, foram consideradas baixas 

para todos os clones de E. urograndis, sendo C. 

ferruginea considerado um inseto pouco 

prejudicial ao desenvolvimento do povoamento 

florestal clonal avaliado, em seu primeiro ano de 

implantação, desenvolvimento e condução. 

 
CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que dentre os materiais de E. 

urograndis avaliados, o clone I 144 apresenta o 

maior nível de ínjuria de C. ferruginea, enquanto o 

clone VCC 865 evidencia o menor nível de injúria 

ao longo de 12 meses.  
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo realizar uma caracterização morfométrica da Sub-bacia hidrográfica 

(SBH) do rio Espinharas, a intensidade de uso dos solos e a proposição de medidas mitigadoras para os principais 

problemas identificados nas viagens de campo. Utilizou-se dados do projeto Shuttle Radar Topography Mission (STRM) 

processados em Sistema de Informações Geográficas (SIG), QGIS e GRASS. A área de drenagem da SBH do rio 

Espinharas corresponde a 3.329, 57 km2 e 552,30 km de perímetro, estende-se por trinta e um (31) municípios, abrangendo 

os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. A SBH classifica-se como uma bacia de 5ª ordem de 

ramificação, padrão dendrítico. De acordo com os valores do Coeficiente de compacidade (2,68) e Fator de forma (0,32), 

a SBH tem um formato alongado, pouco propícia a inundações. O Índice de Circularidade (0,14) é baixo. A altitude da 

SBH varia de 128 m a 1195m, com altitude média 661,6 m. Quanto à intensidade de uso dos solos predominou a baixa 

intensidade de uso, seguido da intensidade média-alta, significando que a maior parte dos solos, se encontra em repouso, 

embora com características de solos degradados, devido à utilização agrícola anterior. Os principais problemas 

identificados nas viagens de campo relacionam-se ao uso incorreto das áreas de preservação permanente, deposição 

irregular de resíduos sólidos e líquidos e desmatamento.  
Palavras-chave: QGIS, GRASS, caatinga, semiárido 

 

Obtaining morphometric variables and intensity of use of soil, hydrographic Sub-bacy of rio Espinharas, 

PB / RN / PE, with use of geotechnologies 

 
ABSTRACT: The objective of this study was to perform a morphometric characterization of the sub-basin (SBH) of the 

Espinharas river, the intensity of land use and the proposition of mitigating measures for the main problems identified in 

the field trips. Data from the Shuttle Radar Topography Mission (STRM) data processed in Geographic Information 

System (GIS), QGIS and GRASS were used. The drainage area of the SBH of the Espinharas river corresponds to 3,329,57 

km2 and 552,30 km of perimeter, extends through thirty-one (31) municipalities, covering the states of Paraíba, Rio 

Grande do Norte and Pernambuco. SBH is classified as a 5th order branching basin, dendritic pattern. According to the 

values of the coefficient of compactness (2.68) and shape factor (0.32), the SBH has an elongated shape, which is not 

conducive to flooding. The Circularity Index (0.14) is low. The altitude of the SBH varies from 128 m to 1195 m, with an 

average altitude of 661.6 m. As for the intensity of land use, the low intensity of use prevailed, followed by medium-high 

intensity, meaning that most soils are at rest, although with degraded soil characteristics, due to previous agricultural 

use. The main problems identified in the field trips are related to the incorrect use of permanent preservation areas, 

irregular deposition of solid and liquid waste and deforestation. 

Keywords: QGIS, GRASS, caatinga, semi-arid 

 

 
INTRODUÇÃO 

Atualmente, a caracterização morfométrica de 

Bacias Hidrográficas (BH) podem ser feitas com a 

integração de informações de relevo em ambiente 

de Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

podendo ser de forma manual ou automática 

(CARDOSO et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2010).  

As informações sobre altimetria são representadas 

pelo Modelo Digital do Terreno (MDE) que pode 

ser classificado como qualquer representação 

digital de uma variação contínua do relevo no 

espaço, na qual, os dados altimétricos 

correspondem tanto à superfície do solo quanto aos 

elementos presentes sobre a superfície (vegetação, 

edificações) (RIBEIRO; FERREIRA, 2014). 

A fonte de dados utilizada é proveniente da 

missão denominada de “Shuttle Radar Topography 

Mission” (SRTM), um projeto internacional 

liderado pela National Aeronautics and Space 

Administratio (NASA) e a National Geospatial 

Intelligeence Agency (NGA), que teve como 

objetivo a obtenção de informações de relevo numa 
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escala global da superfície da Terra (USGS, 2016), 

gerando dados de elevação de alta resolução, 

tornando possível analisar, comparar e atualizar 

informações de uma determinada área, tais como: 

parâmetros morfométricos, controle de enchentes, 

modelagem de drenagem, conservação do solo, 

reflorestamento entre outros (JPL, 2016). 

A caracterização morfométrica de BH é de 

grande importância para estudos hidrológicos e 

ambientais, sendo ainda mais relevante quando o 

ambiente em questão está passando por alterações 

antrópicas em parte de seu curso d´água, 

ocasionando interferências no equilíbrio do 

ecossistema local.  

Outro fator que vem corroborar para tais 

estudos é que a preservação da cobertura vegetal é 

condição fundamental para a conservação dos 

recursos hídricos, por desempenhar a função de 

proteger e manter as nascentes e cursos d’água. 

Silva et al., (2014) reforçam que a retirada da 

vegetação, além de descaracterizar o ambiente 

original, interfere no balanço hídrico das bacias 

hidrográficas, comprometendo a oferta de água e a 

sustentabilidade das mais variadas formas de vida, 

notadamente no semiárido nordestino. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve 

como objetivo realizar uma caracterização 

morfométrica da SBH do rio Espinharas, analisar a 

intensidade de uso dos solos e sugerir medidas 

mitigadoras para as áreas com maior intensidade de 

uso, com auxílio de ferramentas geoespaciais. 

 

METODOLOGIA 

Caracterização hidrogeográfica da área de 

estudo: a sub-bacia do rio Espinharas 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos sub-

divide a Região Hidrográfica Atlântico Nordeste 

Oriental em 23 bacias, com destaque para a bacia 

do rio Piancó-Piranhas-Açu, considerada a maior 

unidade dessa região hidrográfica.  

Conforme a Resolução nº 2, de 05 de novembro 

de 2003, do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos da Paraíba, a bacia do rio Piranhas é 

formada por quatro SBH: Espinharas, Seridó, do 

Peixe e do Piancó, ressaltando que as duas últimas 

estão totalmente inseridas em território paraibano e 

as duas primeiras, com áreas de drenagem 

presentes nos Estados do Rio Grande do Norte e 

Paraíba (AESA, 2009). 

A SBH do rio Espinharas se estende sobre uma 

superfície de cerca de 3.330 km² e é circundada a 

sudeste pelas SBH do rio Taperoá e a sudoeste pela 

do rio Pajeú, um dos afluentes do rio São Francisco, 

a SBH do rio Piancó e a Região Hidrográfica do 

Médio Piranhas, a oeste, e a SBH do rio Seridó, a 

leste. Sua área está limitada entre as coordenadas 

643003 e 733003 Easting e 9300000 e 9100000 

Norting (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 — Mapa esquemático da BH do rio Piancó-Piranhas-

Açu e SBH do rio Espinharas, Nordeste do Brasil.  

Fonte - (BRASIL, 2010).  

 

Materiais utilizados 

 Cartas Planialtimétricas da SUDENE, editada 

em 1985 e digitalizada em 1996; folhas de 

Pombal – PB, Serra Negra do Norte – RN, 

Piancó – PB e Patos-PB; 

 MDE SRTM; 

 Softwares QGIS incluindo complementos e 

GRASSGIS; 

 Imagens de satélite Landsat 8, resolução 30m, 

bandas 2, 3 e 4, de órbita. 

 

Delimitação da Sub Bacia e variáveis 

morfométricas 

A delimitação da sub bacia iniciou-se com a 

obtenção dos atributos hidrológicos no SIG QGIS, 

na qual foram executados pelo complemento do 

GRASS “r.watershed” (NETELER, 1998). Esse 

módulo deriva mapas de acumulação de fluxo, 

direção de drenagem, localização da drenagem e 

limite da BH.  

Em seguida, foram gerados o mapa de direção 

de fluxo e a rede de drenagem, com um “Thershold 

= 5000” (Limiar) e selecionado o algoritmo “Single 

Flow Direction”, e inserido no algoritmo 

“r.water.outlet” para delimitação da SBH a partir 

do ponto considerado como exutório nas 

coordenadas UTM E=679171.64 e N=9288383.11 

anteriormente escolhido sobre o mapa “Stream”. 

Para a confecção do mapa da rede de drenagem e 

direção de fluxo foram utilizados os módulos 

“r.stream” para decorrentes determinações: (1) 
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hierarquização da rede de drenagem, pelo 

algoritmo “r.stream.ordere” (2) cálculo da área da 

SBH, número e comprimento de rios de cada 

ordem e densidade de drenagem, utilizando o 

algoritmo “r.stream.stats”. 

 

Intensidade de uso dos solos da SBH 

Com o auxílio do mapa de cobertura, foi 

realizada uma pré-análise dos diferentes padrões de 

cobertura do solo. Após o pré-processamento das 

imagens, foram realizadas classificações visuais e 

supervisionadas. Para o método visual, a primeira 

etapa foi o processamento das imagens. A segunda 

etapa consistiu na representação vetorial de cada 

tema identificado, rasterizando sobre uma máscara 

antecipadamente gerada com definição do 

polígono da bacia. 

Os temas escolhidos para mapa de uso foram 

baseados em amostragem de campo, sendo 

selecionadas previamente na imagem três amostras 

para classe temática. Para a classificação 

automática, foi usado o método verossimilhança 

(Maxlike). Foram verificadas 10 amostras de cada 

classe, tendo em vista o treinamento com base na 

rotulação formulada na interpretação visual da 

imagem e conhecimento correlato da área de 

estudo.  

Esta classificação, com relação ao semiárido 

nordestino, comporta-se de maneira peculiar, tendo 

em vista a realidade das áreas utilizadas para 

agricultura, que, devido ao manejo incorreto, 

apresentaram-se com vários graus de degradação. 

Para a classificação da intensidade de uso do solo, 

foram empregados seis (06) níveis de intensidade, 

variando de muito alta à intensidade muito baixa 

conforme metodologia adaptada de Lima (2004). 
 

MATERIAIS E METODOS  

Delimitação da SBH do rio Espinharas 

A área de drenagem da SBH do rio Espinharas 

estende-se por trinta e um (31) municípios, sendo 

vinte (25) no Estado da Paraíba, três (03) do Estado 

do Rio grande do Norte e três (03) do Estado do 

Pernambuco (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Municípios que compreende a SBH do rio 

Município 
Área 

(km²) 

Área 

(%) 
População  

Areia de Baraúnas-PB** 95,61 2,87 1.908  
Assunção-PB 6,23 0,19 3.732  
Brejinho-PE 3,73 0,11 7.464  
Cacimba de Areia-PB* 235,48 7,07 3.673  

Cacimbas-PB** 72,25 2,17 7.035  

Catingueira-PB 0,47 0,01 4.905  

Desterro-PB 0,2 0,01 8.196  
Imaculada-PB** 95,85 2,88 11.659  

Ipueira-RN 0,79 0,02 2.190  

Itapetim-PE 0,19 0,01 13.932  
Junco do Seridó-PB 2,01 0,06 6.934  
Mãe D'água-PB* 178,69 5,37 4.044  

Malta-PB 18,28 0,55 5.679  

Maturéia-PB* 80,74 2,42 6.283  
Passagem-PB* 114,64 3,44 2.338  
Patos-PB** 508,28 15,27 104.716  

Paulista-PB 2,58 0,08 12.117  

Quixaba-PB** 106,87 3,21 1.834  

Salgadinho-PB** 155,24 4,66 3.752  

Santa Luzia-PB 13,89 0,42 15.145  
Santa Teresinha-PB** 248,05 7,45 4.612  
Santa Terezinha-PE 0,54 0,02 11.411  
São Bento-PB 0,49 0,01 32.651  
São Joao Do Sabugi-RN 13,39 0,40 6.174  
São Jose De Espinharas-

PB** 
709,83 21,32 4.738  

São Jose Do Bonfim-PB* 153,84 4,62 3.411  
São Mamede-PB 1,32 0,04 7.794  
Serra Negra Do Norte-RN** 400,19 12,02 8.083  
Taperoá-PB 18,82 0,57 15.190  
Teixeira-PB** 89,37 2,68 14.739  
Vista Serrana-PB 1,71 0,05 3.675  

Total 3329,57 100,00 340.014 - 

* Municípios (04) com área territorial totalmente inserida na 

área de drenagem da sub-bacia do rio Espinharas. 

** Municípios (10) com parcela significativa do seu território 

na área de drenagem da sub-bacia do rio Espinharas. 

 

Os municípios que possuem maior área inserida 

na Sub-bacia são: São José de Espinharas-PB, 

abrangendo uma área de 709,83 km² (21,32%) 

seguida pelo município de Patos-PB com 508,09 

km² (15,27%). Alguns municípios possuem a 

inserção na sub-bacia quase inexpressiva. São eles: 

Santa Terezinha-PE com 0,54 km² (0,02%), São 

Bento-PB com 0,49 km² (0,01%), Ipureira-RN 0,79 

km² (0,02%), Itapetim-PE 0,19 km² (0,01%), 

Desterro-PB com 0,2 km² (0,01%) e Catingueira-

PB  0,47 (0,01 km²). 

Os sete municípios restantes possuem uma 

pequena parcela do seu território, inserida na área 

de drenagem da SBH em estudo e fazem parte de 

outras SBH. 

Sobrinho et al., (2010) observaram que a 

delimitação automática de bacias tem uma 

subjetividade menor e que mesmo utilizando 

“softwares” diferentes, os resultados são mais 
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próximos quando comparados aos métodos 

manuais que dependem da percepção humana. 

A Figura 02 apresenta a SBH do rio Espinharas 

com a sua rede de drenagem ordenada de acordo 

com (Strahler,1957). A SBH é formada por canais 

intermitentes e efêmeros, que são regimes de fluxo 

de ocorrência típica na região em que se insere. A 

bacia se classifica como de 5ª ordem de 

ramificação, formando um desenho de padrão 

dendrítico, também de ocorrência comum na região 

estudada. A área de drenagem é de 3.267,16 km² e 

552,30 km de perímetro. 

 

 
 

Figura 2. SBH do rio Espinharas, destacando a sua delimitação 

e ordenamento dos canais de drenagem de acordo com a 

classificação de Strahler (1957). 

 

Em suma, a delimitação de BH e a geração da 

rede de drenagem através do SRTM mostram-se 

acurados e compatíveis com aqueles obtidos por 

métodos manuais, que expedem maior tempo no 

seu processamento e têm menor detalhamento na 

sua configuração (SOBRINHO et al., 2010). 

Verifica-se na Tabela 02, que os canais de 

drenagem de 1ª ordem aparecem em maior número, 

na qual corresponde a 45,5% do total e, pode-se 

conferir na figura 08, que se localizam nas áreas de 

maiores altitudes, nascentes ou cabeceiras, onde o 

relevo é mais dissecado. 
 

Tabela 2. Número e comprimento de canais, por ordem de 

classificação, da SBH do rio Espinharas. 

Ordem 
Número 

de canais 

Compriment

o total (km) 
% 

1 94 452,2 45,5 

2 26 267,3 26,9 

3 10 147,3 14,8 

4 2 27,7 2,8 

5 1 98,5 9,9 

Total 133 993,0 100,0 

 

A Tabela 2 exibe os dados sobre número e 

comprimento total de canais, por ordem de 

classificação. De acordo com Landau; Guimarães 

(2011), após analisarem a drenagem obtida por 3 

diferentes fontes (ASTER, TOPODATA e SRTM), 

observou-se que os dados SRTM apresentaram 

dados insatisfatórios, devido à resolução espacial 

ser de 90 m, não identificando os pequenos rios 

tributários, enquanto que as redes de drenagem 

obtidas de dados ASTER e TOPODATA 

obtiveram melhores resultados, pois sua resolução 

é de 30 m. 

Entretanto, os dados SRTM podem ser 

utilizados para delimitação de SBH e em diversos 

outros estudos hidrológicos. A limitação deste 

procedimento é que pode ocorrer variações na 

obtenção da rede de drenagem, diferenciando-o da 

realidade. Neste cenário, é recomendada a 

comparação com outros dados de sensoriamento 

remoto ou carta topográficas para efetuar eventuais 

correções (OLIVEIRA et al 2010). 

 

Intensidade de uso dos solos da SBH do rio 

Espinharas 

Em relação ao semiárido nordestino, esta 

classificação porta-se de maneira peculiar, tendo 

em vista que as maiores intensidades de uso dos 

solos correspondem a áreas anteriormente 

utilizadas para a agricultura e que, devido ao 

manejo incorreto, encontram-se com variados 

graus de degradação. 

As áreas com Intensidade muito alta 

caracterizam-se por alto grau de desmatamento, 

solos expostos, pedregosos, com erosão e inaptos 

para agricultura e geralmente com exploração de 

minério. Estas áreas correspondem a 57,46 km² 

(1,75%) e estão localizadas a sudeste SBH do rio 

Espinharas caracterizada pelo forte antropismo 

com trechos altamente degradados. 

As áreas de intensidade alta com 44,75 km² 

(1,36%) caracterizam-se por alta densidade 

populacional, presença de minifúndios, vegetação 

semiaberta e com predomínio de Mimosa 

tenuiflora (Willd) (Jurema), Herissantia crispa 

(L.) Briz. (Malva) e Senna obtusifolia (Mata-

pasto), além de plantas invasoras de áreas 

abandonadas, representadas pela presença de 

Prosopis juliflora (Algaroba) principalmente nos 

baixios aluvionais. Estas áreas estão mais próximas 

das sedes dos municípios e que, de acordo com 

Lima (2004), são áreas que apresentam intensidade 

de uso dos solos, devido à maior pressão sobre os 

recursos naturais pela população. 
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Medidas mitigadoras para os problemas 

ambientais identificados 

Entre as medidas atenuantes a serem tomadas 

para evitar a degradação dos solos, de acordo com 

(BANCO DO NORDESTE, 1999), podem-se citar:  

 Manter o solo com cobertura podendo ser 

vegetal cobertura viva ou mortas (restos de 

culturas, serrapilheira) buscando a 

incrementação dos níveis de matéria orgânica 

do solo; 

 Implementar o processo de rotação de culturas 

com a utilização de diversas culturas e época de 

descanso; 

 Divisão da área agrícola em pequenas parcelas 

e a integração de árvores e arbustos na 

agricultura e na pecuária (agrossilvipastoril); 

 Formação de faixas de proteção contra a erosão, 

utilizando a prática de curvas em nível e 

terraços; 

 Reflorestamento de terras mais pobres, com 

espécies nativas adotando medidas de controle 

de erosão; 

 Manutenção das áreas de matas ciliares e de 

vegetação nativa, dentro dos limites legais; 

 Restringir o acesso de animais nas páreas de 

florestas nativas (Reserva Legal, APP e AUR) 

nas propriedades rurais; 

 Evitar o desmatamento e as queimadas, quando 

necessário, buscar o licenciamento no órgão 

ambiental competente. 

 

A ocupação das APP da vegetação ripária por 

atividades agropecuárias é uma das principais 

causas da perda dos serviços ambientais prestados 

por este ecossistema. A proximidade extrema das 

áreas de cultivo junto aos corpos d’água 

potencializa os efeitos negativos da erosão sobre a 

disponibilidade de água no córrego, ao mesmo 

tempo em que reduz sua capacidade de vazão, a 

qualidade e a quantidade de água disponível para 

consumo. No semiárido nordestino, essas áreas são 

utilizadas pelos pequenos agricultores que fazem 

seus cultivos temporários, devido à presença de 

umidade por mais tempo (SARCINELLI et al., 

2008). 

Para os problemas verificados quanto à 

disposição de irregular resíduos sólidos e líquidos 

nos cursos de água, sugere-se com base no 

documento do Banco do Nordeste (1999): 

 Mapear e caracterizar a situação ambiental da 

região, particularmente a nível de SBH, 

diagnosticando os níveis de contaminação de 

águas subterrâneas e superficiais, do solo e do 

ar; 

 Estabelecer um serviço eficiente de coleta, 

minimizando os pontos de descargas 

clandestinos considerando os hábitos 

socioculturais da população para a definição do 

plano de coleta; 

 Utilizar sistemas comunitários de coleta, com o 

uso de terrenos apropriados para receberem o 

material reciclável e resíduo da construção; 

 Elaborar projetos de gerenciamento de resíduos 

sólidos, considerando os projetos de aterros 

sanitários e áreas específicas para a implantação 

das etapas de reciclagem e compostagem; 

 Execução efetiva da política de saneamento 

básico de todas as cidades inseridas na SBH do 

rio Espinharas evitando o despejo de esgoto “in 

natura” nos rios, eliminando a séria poluição 

destes mananciais;  

 A implantação do sistema de Aterro Sanitário, 

inserindo os catadores de resíduos sólidos, 

como categoria profissional, a logística reversa 

e a responsabilidade compartilhada nas cidades 

que fazem parte da SBH do rio Espinharas; 

 Obrigar as industrias a realizarem o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

antes da disposição final do resíduo; 

 Realizar a desobstrução das calhas dos rios, 

principalmente em áreas urbanas, atentando 

para a proteção das margens destes mananciais 

para minimizar o assoreamento e, 

consequentemente, o risco de enchentes e 

inundações. Além disso, criar projetos de 

recuperação das matas ciliares através da 

implantação de Projetos de Recuperação da 

Áreas Degradadas -PRAD. 

 

É preciso ações conjuntas envolvendo os 

poderes públicos e a sociedade civil organizada 

voltadas para a consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável, com especial atenção 

à redução dos impactos que assolam o rio 

Espinharas e toda área de contribuição, que se 

revertam para sua recuperação e/ou restauração. 

 

CONCLUSÃO 

Os dados SRTM foram úteis na definição da 

rede de drenagem, porém informações adicionais 

como dados de sensoriamento remoto devem ser 
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utilizadas para garantir melhor precisão na 

determinação da hidrografia. 

Os softwares QGIS e GRASS foram 

ferramentas capazes de realizar as principais 

operações sobre o MDE, para extração das 

informações físicas da SBH do rio Espinharas. O 

emprego dessas ferramentas com o sensoriamento 

remoto orbital, associado ao SIG IDRISI, 

permitiram identificar as intensidades de usos dos 

solos. 

A análise possibilitou o conhecimento das 

características de relevo, tais como: declividade, 

orientação das vertentes e hipsometria, bem como 

os principais índices morfométricos da SBH do rio 

Espinharas. 

A baixa intensidade de uso dos solos 

preponderou nesta sub-bacia e resulta de áreas 

anteriormente utilizadas geralmente na cultura do 

algodoeiro e abandonadas para recuperação, a área 

de alta intensidade de uso, localiza-se na área 

urbana do município de Patos-PB.  

Os principais problemas ambientais 

identificados nas viagens de campo 

corresponderam ao uso de áreas de preservação 

para cultivos agrícolas temporários, deposição 

irregular de resíduos sólidos e líquidos e áreas 

desmatadas. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo levantar a ocorrência de Stiphra robusta, Lampetis nigerrima e cupins 

(Isoptera) e identificar a incidência dos mesmos, e dos seus danos, em um plantio experimental de eucalipto em 

Mossoró/RN. Pensando na escassez de madeira para fins energéticos no Nordeste foi instalado um experimento com 

Eucalyptus tereticornis Sm. na Fazenda Rafael Fernandes, pertencente à UFERSA, em Mossoró-RN. No entanto, houve 

a ocorrência de Stiphra robusta Mello-Leitão, 1939, Lampetis nigerrima (Kerremans, 1897) e Isoptera, na forma de surto. 

Para se realizar o levantamento foi efetuada a coleta dos indivíduos e posteriormente foi realizado um levantamento 

através de análise visual. Esse complexo de insetos atacou 86,4% das árvores vivas do plantio, nas quais foram constatados 

os danos e os insetos que os causou, sendo estes: S. robusta apresentou danos em 93,9% das arvores, L. nigerrima em 

43,3% e os cupins em 2,4%. S. robusta e L. nigerrima podem ser considerados praga para a eucaliptocultura na região de 

Mossoró e, provavelmente, no Oeste Potiguar. 

Palavras-chave: Incidência, Insetos, Praga. 

 

Occurrence of Stiphra robusta, Lampetis nigerrima and Isoptera, in Eucalyptus in the Region of Mossoró 

/ RN 

 
ABSTRACT: The present work had the objective of raising the seeds, isolating and protecting the termites (Isoptera) and 

identifying them, and their damages, in an experimental eucalyptus plantation in Mossoró / RN. An experiment with 

Eucalyptus tereticornis Sm. Was carried out at Rafael Fernandes Farm, belonging to UFERSA, in Mossoró-RN. However, 

there was the occurrence of Stiphra robusta Mello-Leitão, 1939, Lampetis nigerrima (Kerremans, 1897) and Isoptera, in 

the form of an outbreak. In order to carry out the survey, the individuals were collected and subsequently a survey was 

performed through visual analysis. This insect complex attacked 86.4% of the living trees of the planting, in which the 

damages and the insects that caused them were observed, being: S. robusta presented damage in 93.9% of the trees, L. 

nigerrima in 43, 3% and termites 2.4%. S. robusta and L. nigerrima can be considered as a pest for eucalyptus plantations 

in the Mossoró region and probably in western Potiguar. 

Key-words: Damage, Insect, Prague. 
 

 
INTRODUÇÃO 

O setor florestal brasileiro é privilegiado, pois 

possui uma vasta experiência e dispõe de grande 

aptidão silvicultural em seu território, além de, que 

junto com ela traz avanços tecnológicos e material 

genético adaptado e de ótimo desenvolvimento. 

(SOUSA et al., 2010). Proporcionando um dos 

melhores rendimentos de produção do mundo 

(IBÁ, 2017). 

Com a grande demanda de madeira como fonte 

energética na região nordeste, principalmente para 

o funcionamento de cerâmicas, caieiras, carvoarias 

e calcinadoras que possuem grande importância 

econômica para toda região (Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Seridó, 2008), 

(SILVA, 2009). 

 A onde vem se estudando alternativas para se 

viabilizar o plantio de Eucalyptus spp. em regiões 

semiáridas (DE LIMA GADELHA, 2018). e assim 

aumentar a oferta deste produto, e como resultado 

contribuir para a preservação da caatinga, já que a 

maior parte da lenha usada para essas atividades é 

oriunda de extração ilegal (RIEGELHAUPT, 

PAREYN, 2010) e Campello (2011).  

Os plantios de eucalipto proporcionam 

condições favoráveis para várias espécies de 

insetos que neles encontram alimentação 

abundante e refúgio contra fatores bióticos e 

abióticos que venham a ameaçá-los (PEREIRA et 

al., 2016). O que ocasiona um aumento da taxa de 

reprodução, e que sem inimigos naturais presentes 

se tornam superpopulações que causam grandes 
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prejuízos econômicos para os plantios (HUNTER, 

2002; DALIN et al., 2009) 

Na literatura podem-se encontrar dados sobre 

pragas desfolhadoras de grande importância para o 

setor agrícola e florestal no Brasil 

(MATRANGOLO et al., 2008) 

O Stiphra robusta Mello-Leitão, 1939, 

popularmente conhecido como Mané-magro é um 

gafanhoto da Ordem Orthoptera e família 

Proscopiidae, comumente confundido com o Bicho 

pau que pertence a ordem Phasmatodea.  

No Nordeste tem se observado que a espécie 

Stiphra robusta (mané magro) é um dos 

responsáveis pela desfolha em diversas plantações, 

agrícolas e florestais plantadas, como também em 

mata nativa. (MESQUITA et al., 2002) (RIBASKI 

et al., 2009). 

A ordem Orthoptera tende a apresenta alta 

predileção alimentar principalmente por folhas, o 

que resulta em perda de massa vegetal e 

consequentemente redução fotossintética, 

causando sérios danos aos cultivos 

(SANTOS,2014). 

 Foram apurados dados que revelam isso na 

cidade de Três Lagoas/MS-Brasil em um talhão de 

plantio de Eucalyptus urophylla, com 

aproximadamente três meses de idade, atacando 

principalmente a parte superior dos indivíduos. O 

inseto apresentava padrão ao devorar as folhas, 

sempre iniciando na parte mais externa do limbo 

em direção a nervura central, em algumas vezes 

consumindo inclusive a nervura central 

(FLECHTMANN, OTTATI, 1997).  

Apesar de terem ampla palatabilidade a uma 

variedade de plantas exóticas e nativas (DA 

SILVA, 2001), os insetos da espécie Stiphra 

Robusta tendem a ocorrer em plantios de eucaliptos 

jovens, com idade máxima de 6 meses, variando no 

tempo, e com distribuição espacial aleatória, dentro 

dos talhões jovens. (SANTOS et al, 2014).  

O Lampetis nigerrima (Kerremans, 1897) 

(Coleoptera: Buprestidae) é um inseto nativo, 

conhecido também por “besouro-cai-cai” e 

“besouro-manhoso” por seu comportamento de 

tanatose com a aproximação de inimigos naturais 

(NADAI et al., 2008). Ele é responsável pelo 

desfolhamento do eucalipto através de uma espécie 

de anelamento no galho que impede a transposição 

de nutrientes para a planta, sendo este inseto o que 

causa maior preocupação para os plantios de 

eucaliptos no Brasil (ANJOS; MAJER, 2003), 

O presente trabalho teve como objetivo levantar 

a ocorrência de Stiphra robusta, Lampetis 

nigerrima e cupins (Isoptera) e identificar a 

incidência dos mesmos, e dos seus danos, em um 

plantio experimental de eucalipto em Mossoró/RN 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
O levantamento foi realizado em um plantio de 

Eucalyptus tereticornis Sm., com 432 indivíduos 

distribuídos em três blocos, em uma área da 

Fazenda Experimental Rafael Fernandes (F.E.R.F.) 

pertencente à Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA), localizados na zona rural de 

Mossoró-RN.  

As mudas foram plantadas em março de 2017. 

No dia 11 de julho de 2017 foi observado um 

ataque massivo de insetos às plantas, 

principalmente danos por desfolhamento e corte da 

gema apical, bem como injurias causada pela 

raspagem do caule.  

Em 28 de julho de 2017 foi realizado uma visita 

ao experimento, quando foi realizado um 

levantamento, por análise visual, do ataque por 

insetos visando identificar sinais de danos, como 

ataques às folhas e quebra da dominância apical, 

raspagem de galhos, galerias na base dos troncos 

das arvores, assim como quais insetos estavam 

causando danos ao plantio. 

Por meio da análise visual foi possível 

identificar algumas ordens e espécies de insetos e 

quais seus respectivos danos. Os insetos foram 

coletados e conduzidos a laboratório da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) para posterior identificação.  

Com base nos insetos coletados uma equipe 

retornou ao local equipado de uma tabela e do 

croqui do plantio para, planta a planta, quantificar 

a ocorrência do dano e o agente causador. 

Observou-se, principalmente, os sinais do dano 

e/ou vestígios. 

Para caracterizar a planta que foi atacada pelo 

Stiphra robusta (mané magro) foi registrado 

desfolhamento e estragos à dominância apical, e 

para determinar o ataque do Lampetis nigerrima foi 

observado raspaduras em diversos pontos da parte 

lenhosa da árvore e para identificar o taque de 

cupins foi observado galerias ou caminhos na base 

do tronco das árvores. 

Os dados foram tabulados e analisados 

estatisticamente com o auxílio do programa Excel. 

Foram calculadas as porcentagens de mortalidade 

de plantas, plantas não atacadas e ataques de cada 
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espécie de insetos, além do número de plantas que 

ocorreu o ataque de um ou mais insetos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 432 arvores plantadas 50 estavam mortas e 

não foram contabilizadas neste trabalho. A 

mortalidade de alguns indivíduos pode ser 

consequência do baixo índice pluviométrico, já que 

o experimento não foi submetido a irrigação, além 

de ter ocorrido a sua instalação após o período 

chuvoso. 

Das 382 árvores vivas, 330 (86,4%) sofreram 

algum tipo de ataque por um ou mais insetos 

combinados enquanto 52 (13,6%) não sofreram 

ataques por insetos (Figura 1). 

 
 
Figura 1. Ocorrência de ataques de insetos em plantio experim

ental de eucalipto em Mossoró - RN. 
 

Não foi observado predileção por plantas, estan

do os ataques distribuídos aleatoriamente. Segund

o Young, Young (1998), com o tempo, podem des

envolver um padrão agregado. 

Dos 330 indivíduos atacados foram contabiliza

dos o número de ataques de cada espécie de inseto 

separadamente ou quando mais de um atacou a me

sma planta, como pode-se observar, em porcentage

, nma Figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Incidência de insetos pragas em eucalipto. Mossor

ó-RN.  
 

Houve uma grande incidência de ataques por in

setos da espécie S. robusta, o qual esteve presente 

em 54,6 % dos indivíduos atacados solitariamente 

por este inseto. Quando associado com outros inse

tos, o percentual eleva-se para 93,9%. O inseto car

acteriza-se por devorar as folhas a começar da part

e mais externa do limbo em direção a nervura cent

ral (Figura 3) e/ou consumindo os tecidos jovens, o 

que provoca intenso desfolhamento que reduz dras

ticamente a capacidade fotossintética, consequente

mente interferindo no desenvolvimento da planta, 

e em alguns casos pode chegar a ocasionar a morte 

da planta. 

 

 
 

Figura 3. Dano de S. robusta em eucalipto. Mossoró-RN. 
 

Já, o L. nigerrima apresentou baixa frequência 

de ataque isoladamente quando comparado com o 

S. robusta, contabilizando 5,8% os ataques provoc

ados por estes besouros. Quando presente com out

ros insetos o percentual eleva-se para 43,3%. 

É reconhecido como praga do eucalipto, tendo 

a peculiaridade de causar anelamento em galhos n
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ovos (Figura 4) e injurias ao tecido apical das arvo

res (ANJOS, MAJER, 2003; DE NADAI, 2005).  
O anelamento realizados por esses indivíduos a

carreta uma diminuição da resistência dos galhos c

ontra a ação do vento e chuva, promovendo a sua q

uebra, além disso há a destruição significativa da g

ema apical o que resultou a suspensão do crescime

nto em altura e assim impulsionando os galhos sec

undários que passam a disputar com o fuste. 

 

 
 

Figura 4. Dano de L. nigerrima em eucalipto. Mossoró-RN.  
 

Não foram encontradas plantas com incidência 

de Cupim isoladamente. O mesmo só estava prese

nte em plantas que apresentavam também ataques 

por outros insetos, sendo 0,3 % em conjunto com o 

L. nigerrima, 2,1% com S. robusta e 2,1% com am

bos. Aparentemente, no momento do estudo, os cu

pins não denotaram danos expressivos ao plantio (

4,5%). Destaca-se que foi registrada a ocorrência d

e cupim sempre em plantas que foram atacadas pel

as outras espécies pragas. 

 
CONCLUSÕES 

O estudo foi muito importante, pois expôs a 

ocorrência do Stiphra robusta e Lampetis 

nigerrima em um plantio experimental de eucalipto 

em Mossoró-RN, principalmente de S. robusta, 

pois até o momento não se tinha nenhum relato 

desta espécie atacando a cultura florestal no Oeste 

Potiguar. 

O mesmo possui um comportamento polífago e 

sai à procura de alimento quando estes estão 

escassos, a infestação pode ter ocorrido em 

consequência da supressão de uma parte da 

vegetação nativa nas proximidades do plantio. 

Recomenda-se que seja realizada a catação 

manual ou o uso do fungo Metarhizium 

flavoviride que possui bons resultados contra a 

ordem Orthoptera. Pode ser adotada a poda de 

condução que permite uma melhor qualidade do 

fuste favorecendo o crescimento em altura e 

reduzindo os danos causados. 

Em virtude dos impactos conclui-se que o 

Stiphra robusta e Lampetis nigerrima podem ser 

considerados praga para a eucaliptocultura na 

região de Mossoró e, provavelmente, no Oeste 

Potiguar. 
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RESUMO: A água é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Sem ela, as mais diversas formas de 

manifestação de vida, tais como a vasta biodiversidade florestal, não existiria. Na natureza, a água é responsável pela 

manutenção da umidade do ar e contribui significativamente para a estabilidade do clima no planeta, além de ser 

protagonista da dinâmica florestal. Este trabalho tem o objetivo avaliar a qualidade físico-química da água do rio Tibiri 

que está localizado na capital de São Luís/MA, no intuito de analisar se os parâmetros estão de acordos com os 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005. A coleta da amostra de água foi realizada em um ponto do rio 

Tibiri no dia 09 de junho de 2018. No momento da coleta foram realizadas medições das variáveis físico-químicas 

(salinidade, temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e turbidez) através de uma Sonda 

Multiparamétrica YSI EXO 1, os resultados obtidos foram anotados e levados à Secretaria de Meio Ambiente do Estado 

do Maranhão (SEMA/MA) onde foram analisados e, posteriormente elaborado o laudo de qualidade. estabelecidos para 

águas doces de classe 2 pela Resolução 357/2005 do CONAMA, nos seguintes parâmetros físico-químicos: oxigênio 

dissolvido, turbidez, temperatura e condutividade. Os resultados de pH classificam as águas do rio Tibiri como acidas 

(inferior 6).  De maneira geral, a SEMA/MA, por meio do Laudo de Analítico nº 169/2018, concluiu/considerou que a 

amostra analisada atende aos padrões estabelecidos pela na Resolução CONAMA nº 357/2007, artigos 14 e 15.  Alguns 

impactos são notórios na cidade tais como aumento na geração de resíduos, aumento pela demanda de água para 

abastecimento, entre outros, por isso é necessário monitoramento constante dos seus rios, em especial o rio Tibiri, que 

funciona como uma das fontes abastecedoras do município. 

Palavras-chave: Hidrologia, Bacia-Hidrográfica , Sustentabilidade. 

 

PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS OF THE WATER OF THE TIBIRI RIVER - SÃO LUÍS / MA 

 
ABSTRACT: Water is fundamental for the maintenance of life on the planet. Without it, the most diverse forms of 

manifestation of life, such as the vast forest biodiversity, would not exist. In nature, water is responsible for maintaining 

the humidity of the air and contributes significantly to the stability of the climate on the planet, besides being a protagonist 

of the forest dynamics. This work has the objective of evaluating the physico-chemical quality of the water of the Tibiri 

River, located in the capital of São Luís / MA, in order to analyze whether the parameters are in agreement with those 

established by CONAMA Resolution 357/2005. The water sample was collected at a point on the Tibiri River on June 9, 

2018. At the time of collection, measurements of the physical-chemical variables (salinity, temperature, pH, dissolved 

oxygen, electrical conductivity and turbidity) were performed through of a YSI EXO 1 Multi-Parameter Probe, the results 

were annotated and taken to the à Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão (SEMA / MA) where they were 

analyzed and later the quality report was prepared. established for Class 2 fresh waters by CONAMA Resolution 

357/2005, in the following physico-chemical parameters: dissolved oxygen, turbidity, temperature and conductivity. The 

pH results classify the waters of the Tibiri River as acidic (lower 6). In general SEMA/MA through the Analytical Report 

No. 169/2018, concluded that the sample analyzed meets the standards established by CONAMA Resolution No. 

357/2007, articles 14 and 15. Some impacts are notorious in the city, such as an increase in waste generation, an increase 

in the demand for water for water supply, among others, so it is necessary to constantly monitor its rivers, especially the 

Tibiri river, which functions as one of the supply sources of the municipality 

Keywords: Hydrology,  Hydrographic-basin, Sustainability. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A água é fundamental para a manutenção da 

vida no planeta. Sem ela, as mais diversas formas 

de manifestação de vida, tais como nós as 

conhecemos, fatalmente não existiriam. Na 

natureza, a água é responsável pela manutenção da 

umidade do ar e contribui significativamente para 

a estabilidade do clima no planeta, além de ser 

protagonista das mais belas paisagens. Á água é 

utilizada pelo homem em suas atividades com 

diversas finalidades, que vão desde a água para 

beber até a água empregada na diluição e transporte 

de despejos. Essas atividades, se por um lado, 

demandam qualidades e quantidades distintas para 

mailto:gasantosflorestal@gmail.com
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a água, por outro lado, como pôde ser notado no 

âmbito da micro-bacia urbana, alguns usos da água 

alteram a qualidade e quantidade das fontes de água 

existentes (HELLER,1997).  

Os rios têm grande importância cultural, social, 

econômica e histórica da cidade onde se 

encontram. A origem e manutenção da vida 

dependem totalmente da água, pois este é o mais 

abundante componente das células 

(PONGELUPPE et al., 2009; REIS et al., 2012), 

recurso insubstituível, compõem aproximadamente 

75% do nosso corpo humano, e o cérebro consiste 

em cerca de 85% (YAMAGUCHI, et al., 2013). 

Devido suas funções e seu caráter indispensável à 

vida (CARVALHO, et al., 2009; FREITAS et al., 

2013), a disponibilidade de água potável e saudável 

deve ser acessível a todos (RIGOBELO et al., 

2009; MELLO, 2016), sendo de responsabilidade 

do Estado e da Nação, devendo o primeiro 

assegurar que seja feita a gestão adequada dos 

recursos hídricos, e o segundo de usar o recurso de 

forma consciente (REIS et al., 2012).  

As principais fontes de contaminação através 

dos recursos hídricos são esgotos de cidades sem 

tratamento que são lançados em rios e lagos; 

aterros sanitários que afetam os lençóis freáticos, 

os defensivos agrícolas que escoam com a chuva 

sendo arrastados para os rios e lagos, os garimpos 

que lançam produtos químicos, como o mercúrio, 

em rios e córregos e as indústrias que utilizam os 

rios como carreadores de seus resíduos tóxicos, 

mostrando que tais ações trazem problemas difíceis 

de serem solucionados (BETTEGA et. al., 2006)  

Legislações específicas referentes à qualidade 

da água vigoram no Brasil. Entre elas, a Resolução 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) nº 357, de 2005, que dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais, 

estabelecendo limites individuais a cada substância 

a ser analisada; e as Portarias do Ministério da 

Saúde nº 518, de 25 de março de 2004 e nº 2.914 

de 12 de dezembro de 2011, que estabelecem os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao 

controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade 

(BRASIL, 2005; BRASIL, 2011). Este trabalho 

tem o objetivo avaliar a qualidade físico-química 

da água do rio Tibiri que está localizado na capital 

de São Luís/MA, no intuito de analisar se os 

parâmetros estão de acordos com os estabelecidos 

pela Resolução CONAMA nº 357/2005.  

 

METODOLOGIA  

O estudo foi realizado somente em um ponto do 

rio Tibiri, que está localizado em São Luís/MA, 

capital do estado do Maranhão. O município possui 

uma população de um pouco mais que 1.000.000 

de habitantes. Sua área é de 831,7 km², desse total 

283 km² estão em perímetro urbano e a localização 

específica segue na figura 1 (IBGE, 2014). 

 

 
 
Figura 1: Localização do ponto de coleta da amostra de água 

do rio Tibiri em São Luís/MA Fonte: Autores (2018)  

 

A coleta da amostra de água foi realizada 

em um ponto do rio Tibiri (Figura 1) no dia 09 

de junho de 2018. No momento da coleta 

foram realizadas medições das variáveis físico-

químicas (salinidade, temperatura, pH, 

oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e 

turbidez) através de uma Sonda 

Multiparamétrica YSI EXO 1, os resultados 

obtidos foram anotados e levados à Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado do Maranhão 

(SEMA/MA) onde foram analisados e, 

posteriormente elaborado o laudo de 

qualidade. 
 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos para a amostra testada no 

ponto do rio Tibiri estão representados na Tabela 1. 

Tabela 1. Valores dos parâmetros obtidos na análise 

PARÂMETROS RESULTADOS VALOR DE REFERÊNCIA* Método analítico/referência 
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pH 6,87 6 a 9 
Potenciométrico – SMEWW 22ª Ed. 4500-

H+H 

Temperatura do ar (ºC) 28,25 NR 
Medição direta de temperatura – SMEWW 

22ª Ed. 25500 B 

Temperatura da amostra 

(ºC) 
29,82 NR 

Medição direta de temperatura – SMEWW 

22ª Ed. 25500 B 

Oxigênio Dissolvido 

(mg/l) 
5,88 Não inferior a 5mg/L 

Luminescência – ATSM D888 – 12e1, 

Método C 

Salinidade (‰) 14,23 
Igual ou inferior a 0,5‰ 

(Doce) 
Parâmetro calculado pela sonda 

Condutividade elétrica 

(µS/cm) 
24.220,10 NR Condutimétrico – SMEWW 22ª Ed. 2510 B 

Turbidez (NTU) 19,25 Até 100 NTU Nefelométrico – SMEWW 22ª Ed. 2130 B 

NR: Não Regulamentado 

*Segundo Resolução CONAMA nº 357/2005, artigo 21 

Fonte: Autores (2018) 

 
Os rios do Maranhão em sua maioria não possuem 

propriamente uma classificação, entretanto, 

considerando ter se verificado entre seus usos 

preponderantes a recreação de contato primário e o 

abastecimento para consumo humano, a Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado do Maranhão 

(SEMA/MA) no Laudo de Analítico nº 169/2018 

enquadrou as águas do rio Tibiri na classe II das águas 

doces da Classificação dos Corpos de Água da 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (SEMA/MA, 

2018.) A definição da classe de enquadramento das 

águas é condição preponderante para se estabelecer, 

ao longo da discussão, os limites permissíveis de cada 

parâmetro ambiental analisado. 

A título de informação, as águas doces de Classe 

II podem ser destinadas:  

a) ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional;  

b) à proteção das comunidades aquáticas;  

c) à recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

Resolução CONAMA no 274, de 2000;  

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o público possa vir a ter contato direto; e  

e) à aquicultura e à atividade de pesca (BRASIL, 

2005, art. 4º, inciso III). 

Segundo a Resolução 357 do CONAMA (2005), é 

estabelecido que o valor de pH não deve ser inferior 

a 6 e superior a 9 em águas doces classes II. Desta 

forma a análise realizada de pH situaram-se abaixo 

dessa faixa (4,9), não atendendo ao enquadramento 

estabelecido na referida resolução. Indiscutivelmente, 

pH é um dos parâmetros mais comumente avaliados 

nos estudos de padrão de potabilidade, e de 

excepcional importância, principalmente nos 

processos de tratamento (BRASIL, 2006), pois um 

pH ácido (menor que 7) possui um potencial 

corrosivo que agride tubulações (VON SPERLING, 

2005). As águas do rio Tibiri  são utilizadas para o 

consumo humano, entretanto é realizado um 

tratamento simplificado antes de sua distribuição, 

ressalta-se que, a análise da água neste trabalho foi 

realizada antes do seu tratamento e distribuição. 

Conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005 o 

valor de referência de turbidez para águas doces 

classe II é até 100NTU, o valor desse parâmetro 

analisado no ponto de coleta no rio Tibiri encontra-se 

em acordo com o nível de turbidez permitido pela 

legislação supracitada, turbidez igual a 1,7NTU. De 

acordo Piveli e Kato (2006), a turbidez é decorrente 

da presença de sólidos em suspensão tais como 

partículas inorgânicas, detritos orgânicos e algas, e 

pode ser definida como uma medida do grau de 

interferência à passagem da luz através do líquido.  

Monitorar o padrão de turbidez é importante 

também para garantir a qualidade microbiológica da 

água, pois a presença de patógenos como, por 

exemplo, Cryptosporidium spp., tem sido associada à 

turbidez, de forma que, quanto maior a turbidez da 

água, maior a possibilidade de se encontrar o parasita 

(MEDEMA et al., 1998). 

Quanto ao oxigênio dissolvido (OD) a 

classificação para águas doces do CONAMA (2005), 

estabelece que concentração desse parâmetro para 

classe II não pode ser inferior a 5 mg/L O2. Na análise 

feita, constatou-se que, o valor de oxigênio dissolvido 

está de acordo com os padrões estabelecidos pela 

resolução, pois apresentou valor de OD de 7,14 mg/L.  

O parâmetro oxigênio dissolvido trata-se de um 

método de avaliação indireta da presença de matéria 

orgânica na água. A diminuição do consumo de 

oxigênio é um dos problemas mais sérios, pois está 

relacionado com o aumento do teor de matéria 
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orgânica, a descarga em excesso de material orgânico 

na água pode resultar no esgotamento de oxigênio do 

sistema, provocando desequilíbrios ecológicos, 

podendo causar a extinção dos organismos aeróbicos, 

com base nisso, fundamenta-se a relevância da 

monitoração deste parâmetro (BRASIL, 2014). 

A Resolução do CONAMA (2005) não estabelece 

limites inferiores e nem superiores de concentração 

para condutividade elétrica. Em boa parte dos estudos 

considera-se os valores de condutividades 

estabelecidos pela estando acima do limite 

estabelecido pela Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB) em 2004, que é de 

100 μS/cm-1. Ressalta-se a importância de seu 

controle e monitoramento com o objetivo de estimar 

a influência dos despejos de esgoto na qualidade da 

água do rio. A condutividade elétrica da amostra 

apresentou-se valor (64,9 µS/cm) próximo ao 

estabelecido pela CETESB. 

 

CONCLUSÃO 

A água do rio Tibiri, localizado em São Luís/MA, 

no ponto analisado, está de acordo com os padrões 

estabelecidos para águas doces de classe 2 pela 

Resolução 357/2005 do CONAMA, nos seguintes 

parâmetros físico-químicos: oxigênio dissolvido, 

turbidez, temperatura e condutividade. Os resultados 

de pH classificam as águas do rio Tibiri como acidas 

(inferior 6).  

De maneira geral, a Secretaria de Meio Ambiente 

do Estado do Maranhão (SEMA/MA) por meio do 

Laudo de Analítico nº 169/2018, concluiu/considerou 

que a amostra analisada atende aos padrões 

estabelecidos pela na Resolução CONAMA nº 

357/2007, artigos 14 e 15. 

São Luís por ser uma cidade turística, pois 

localiza-se próximo os lençóis maranhenses, vem 

sofrendo alguns impactos, tais como aumento na 

geração de resíduos, aumento pela demanda de água 

para abastecimento, entre outros, por isso é necessário 

monitoramento constante dos seus rios, em especial o 

rio Tibiri que funciona como uma das fontes 

abastecedoras do município. Nesses termos, os 

resultados obtidos neste trabalho podem, 

eventualmente, corroborar na intervenção para a 

manutenção da boa qualidade das águas desse rio. 
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RESUMO: A regeneração natural, consiste de forma simplificada no recrutamento de plântulas durante a sucessão 

natural, desse modo as espécies são sucessivamente substituídas por novas espécies ao longo do tempo, até que o 

reestabelecimento da comunidade se torne estável. O Objetivo do trabalho foi realizar o levantamento da regeneração 

natural de espécies arbóreas em área de caatinga sob pastejo extensivo de bovinos. O estudo foi realizado, no Núcleo de 

pesquisa para o desenvolvimento do Trópico semiárido (NUPEÁRIDO), pertencente à Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), no município de Patos-PB. Foram alocadas 15 subparcelas com tamanho 5 x 10 m em todas as unidades 

amostrados, foram medidos a altura dos indivíduos com CAP menor ou igual a seis centímetros (CAP ≤ 6,0 cm). Foram 

calculados a frequência relativa, frequência absoluta, densidade relativa, e absoluta dos indivíduos e a regeneração natural 

total. A diversidade florística foi determinada através do índice de Shannon-Weaver (H’), dominância de Simpson (S), 

equabilidade de Pielou (J’). Foram levantados 100 indivíduos pertencentes a 6 famílias, 11 espécies, e 11 gêneros. A 

família Fabaceae obteve o maior número de indivíduos e de espécies, com maior relevância para as espécies Mimosa 

tenuiflora (38), e Poincianella pyramidalis (13) como as mais abundantes entre as espécies catalogadas.  Na distribuição 

de altura, foi observado que 63 indivíduos (63%), esta agrupado na classe de 0,30-1,49 m, enquanto que 34 indivíduos 

(34%) encontra-se na classe de 1,5 -3,0 m. Em relação a diversidade florística, o Índice de Shannon-Wienner foi de 1,8524 

nats/ind, enquanto que o índice de Pielou foi de 0,772 e Simpson 0,791. Em relação a diversidade, os índices apontaram 

que a área estudada apresentam pouca diversidade, comprovando que o pastejo extensivo, vem influenciando 

negativamente na composição da regeneração natural, tornando-se urgente estabelecer medidas de recuperação da área 

degradada.  

Palavras-chave: área antropizada, semiárido, diversidade florística.  

 

Natural Regeneration in Caatinga Area under extensive Pastejo in the municipality of Patos, PB 

 
ABSTRACT: Natural regeneration consists in simplifying the recruitment of hopes during a natural succession, while 

authorities are replaced by new species over time, until the reestablishment of the community becomes stable. The 

objective of this work was to survey the natural regeneration of tree species in a caatinga area under extensive grazing 

of cattle. The study was carried out at the Research Center for the Development of the Semi-Arid Tropic (NUPEÁRIDO), 

belonging to the Federal University of Campina Grande (UFCG), in the municipality of Patos-PB. Fifteen subplots with 

5 x 10 m were allocated in all units as measured, with the height of the teeth with CAP less than or equal to six centimeters 

(CAP ≤ 6.0 cm). Radiation, absolute, relative, absolute, and total natural regeneration were calculated. Floristic diversity 

was determined using the Shannon-Weaver index (H '), Simpson dominance (S) and Pielou equability (J'). There were 

100 individuals belonging to 6 families, 11 species and 11 genera. The Fabaceae family obtained the largest number of 

individuals and species, most relevant to the species Mimosa tenuiflora (38), and Poincianella pyramidalis (13) as the 

most abundant among the species cataloged. In the distribution, it was observed that 63 individuals (63%), adding a class 

of 0.30-1.49 m, while 34 individuals (34%) were in the class of 1.5 -3.0 m. In relation to a floristic diversity, the Shannon-

Wienner Index was 1.8524 nats / ind, while the Pielou index was 0.772 and Simpson 0.791. In relation to a diversity, the 

indices indicated that a studied area can be little diversified, proven and extensively glued, has been influencing 

negatively in the natural regeneration, becoming urgent in measures of recovery of the degraded area. 

Keywords: anthropic area, semiarid, floristic diversity  

 

 
INTRODUÇÃO 

A caatinga ocupa área de 844.453 km², 

correspondendo a 11% do território brasileiro se 

estendendo pelos estados da Paraíba, Pernambuco, 

Bahia, Piauí, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, 

Sergipe, e parte de Minas Gerais. (GUSMÃO et al., 

2016). 

O bioma caracteriza-se por apresentar 

vegetação altamente adaptada as condições 

adversas como elevadas temperaturas, escassez de 

água, solos rasos e pedregosos dentre outros com 
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estratégias peculiares como a perda de folhas, 

desenvolvimento de espinhos, espécies que 

armazenam água como cactáceas, para o máximo 

proveito do curto período de chuvas. 

No entanto a caatinga além de enfrentar 

condições naturais muitas vezes extremas, vem 

sendo submetido nos últimos tempos a ação 

antrópica desenfreada na região semiárida como a 

retirada da vegetação nativa, para atividades 

agrícolas e de pecuária (FERREIRA et al., 2014). 

A forma de manejo dos sistemas de produção 

pecuária na região semiárida torna a caatinga 

praticamente na única fonte de alimento para os 

animais, sem dar relevância aos ciclos estacionais 

produtivos da vegetação, em consequência, 

aumentam a capacidade de lotação de animais por 

área, provocando muitas vezes maior pastejo no 

período de seca e menor no período chuvoso, 

acelerando assim a degradação do solo (PARENTE 

et al., 2012). 

A regeneração natural, consiste de forma 

simplificada no recrutamento de plântulas durante 

a sucessão natural, desse modo as espécies são 

sucessivamente substituídas por novas espécies ao 

longo do tempo, até que o reestabelecimento da 

comunidade se torne estável (MARANGON et al., 

2008). 

Em condições ambientais propícias, a sucessão 

é iniciada pela germinação de sementes dormentes 

no solo, recém dispersas e por rebrota de tecidos 

vegetais como cepas e raízes (ARAÚJO et al., 

2012), porém em áreas com solos degradados, ou 

empobrecidos e compactados pela presença e 

pisoteio de bovinos, os mecanismos de regeneração 

são comprometidos e recuperação do ambiente é 

perdida (DIAS-FILHO, 2006). 

Para compreender e acompanhar a influência 

das perturbações causadas pela as ações antrópicas, 

animais ou climáticas na harmonia dos 

ecossistemas naturais, o banco de sementes no solo 

se torna um bom indicador, pois o mesmo funciona 

como estabilizador em áreas onde o solo é 

constantemente degradado, mantendo assim a 

perpetuação das espécies (OLIVEIRA, 2007). 

Diante disto o objetivo do trabalho foi realizar o 

levantamento da regeneração de espécies arbóreas 

em área de caatinga sob pastejo extensivo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado, no Núcleo de pesquisa 

para o desenvolvimento do Trópico semiárido 

(NUPEÁRIDO), pertencente à Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), situa-se nas 

coordenadas geográficas 07º 04’ 39.55” S e 37º 15’ 

39.17” no município de Patos-PB, inserido na 

região geográfica imediata de Patos (IBGE, 2017). 

O clima da região, segundo a classificação de 

(ALVARES et al., 2014), é do tipo BSh, semiárido, 

com duas estações bem definidas, uma chuvosa 

(Janeiro a Maio) e uma estação seca (Junho a 

Dezembro) e a média anual pluviométrica é de 600 

mm. A temperatura média anual é 28º C, mínima 

24º C e a máxima 35º C. De acordo com a 

EMBRAPA (2013), o solo predominante na área de 

estudo é Neossolo Litólico e Luvissolos Crômico, 

que caracteriza-se por apresentar alta 

pedregosidade e pequena profundidade.   

A área de estudo estende-se por 60 ha, e 

apresenta vegetação do tipo caatinga arbustiva 

arbórea aberta (CAAA), com presença de 

exemplares de aroeira (Myracrodruon urundeuva 

M. Allemão), Angico (Anadenanthera colubrina 

(Vell.) Brenan), faveleira (Cnidoscolus 

quercifolius Pohl) e imburana de cambão 

(Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillett) no 

estrato arbóreo e no estrato herbáceo predomina a 

Alfazema Brava (Hyptis suaveolens (L.) Poit.). 

Esta área vem sendo mantida com cobertura 

vegetal nativa há cerca de 40 anos, no entanto, 

conta com presença de pastejo de bovino extensivo.  

No estudo da regeneração natural foram 

alocadas subparcelas com tamanho 5 x 10 m em 

todas as unidades amostrados. Foram medidos a 

altura dos indivíduos com CAP menor ou igual a 

seis centímetros (CAP ≤ 6,0 cm). Foram anotados 

os nomes vulgares para posteriores identificações 

com nome científico e foram analisados com o 

nome da espécie e com nome da família. 

A identificação do material botânico foi 

realizada por padrões clássicos utilizados pela 

taxonomia, com base nas coleções botânicas, pela 

comparação de exsicatas coletadas com material 

catalogado no Herbário da Universidade Federal de 

Campina Grande (Campus Patos), e também pela 

consulta à literatura e especialistas.  As espécies 

foram organizadas de acordo com as famílias 

reconhecidas pelo à classificação do Angiosperm 

Philogeny Group (APG III, 2009).  

A suficiência de amostragem foi obtida com 

base na análise da curva do coletor construída por 

meio do estimador não paramétrico Jackknife, que 

se baseia na ocorrência de espécies e no número de 

parcelas para estimar o total de espécies na 

comunidade.  
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Na regeneração natural foram calculados a 

frequência relativa, frequência absoluta, densidade 

relativa, e absoluta dos indivíduos. As classes de 

altura seguiram a metodologia de Finol (1971), 

foram classificadas em quatro classes de altura: 

classe 1-indivíduos com altura variando de 0,10 a 

0,29 m; classe 2-indivíduos com altura de 0,30 a 

1,49 m; classe 3-indivíduos com altura de 1,5 a 3 m 

e classe 4-indivíduos com altura superior a 3. Os 

cálculos foram realizados com auxílio das 

ferramentas do Microsoft Excel 2013.  

Baseado nestes parâmetros, estimou-se a 

regeneração natural por classe de altura para RNC1 

(Regeneração Natural na Classe de Altura 1); 

RNC2 (Regeneração Natural na Classe de Altura 

2); RNC3 (Regeneração Natural na Classe de 

Altura 3); em que para isso foi usada a seguinte 

expressão (VOLPATO, 1994): 

 

𝑅𝑁𝑇𝑖 = ∑(𝑅𝑁𝐶1𝑖𝑗)/4                (Equação 1) 

 

Em que: RNCij = estimativa da regeneração 

natural da iésima espécie na j-ésima classe de altura 

de planta, em percentagem;  

DRij = densidade relativa em percentagem para 

a i-ésima espécie na j-ésima classe de altura de 

regeneração natural; e FRij = frequência relativa 

em percentagem para i-ésima espécie na j-ésima 

classe de regeneração natural. Calculado o índice 

de regeneração por classe de altura para cada 

espécie, foi efetuado o cálculo da estimativa da 

RNT (Regeneração Natural Total da População 

Amostrada), empregando a soma dos índices de 

regeneração natural por classe de altura, dividida 

pelo número de classes, conforme Finol (1971): em 

que:  

RNTi = estimativa da regeneração natural total 

da i-ésima espécie; 

RNCij = estimativa da regeneração natural da 

iésima espécie na j-ésima classe de altura de planta. 

A diversidade florística foi determinada através 

do índice de Shannon-Weaver (H’), dominância de 

Simpson (S), equabilidade de Pielou (J’). Os 

cálculos foram realizados por meio do programa 

Past (software estatístico) (HAMMER; HARPER; 

RYAN, 2001).  

As análises de regeneração foram realizadas 

com auxílio do Software Mata Nativa 3.11 

(CIENTEC, 2013) e os gráficos foram elaborados 

no Microsoft Excel 2013. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A suficiência amostral apresentada na (Figura, 

2) pela curva de acumulação de espécies, observa-

se que a partir da 11º parcela o número de espécies 

estabiliza-se, ou seja, a partir desse ponto houve 

uma estagnação no número de espécies, 

evidenciando que 100% do número de espécies 

inventariadas havia sido registrada, indicando 

assim que as 15 parcelas amostradas foram 

suficientes para caracterizar a composição 

florística do fragmento estudado. 

 
 

 

Figura 2- Curva de acumulação de espécies obtida através do 

estimador não paramétrico Jackknife para o estudo da 

regeneração natural em caatinga antropizada, no município de 

Patos-PB  
 

Foram levantados 100 indivíduos pertencentes 

a 6 famílias, 11 espécies, e 11 gêneros. A família 

Fabaceae obteve o maior número de indivíduos e 

de espécies, com maior relevância para as espécies 

Mimosa tenuiflora (38), e Poincianella 

pyramidalis (13) como as mais abundantes entre as 

espécies catalogadas, seguidas pelas famílias 

Euphorbiaceae com 13 indivíduos distribuídos em 

3 espécies Croton blanchetianus (8), Cnidoscolus 

quercifolius (3), Jatropha mollissima (2) (Tabela 

1), totalizando assim 63,64% das espécies 

representadas na área de estudo. 

Em relação aos valores florísticos mais 

expressivos entre as espécies destaca-se as espécies 

Jurema preta (Mimosa tenuiflora) com os maiores 

valores entre os parâmetros estudados com 

frequência absoluta (253,33) e relativa (38%) e 

densidade absoluta (506,57) e relativa (38%) 

respectivamente, seguido por Pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium) com frequência 

absoluta (133,33) e relativa (20%), densidade 

absoluta (266,67) e relativa (20%) e Marmeleiro 

(Croton blanchetianus) com frequência absoluta 

(53,33) e relativa (8%), densidade absoluta 

(106,67) e relativa (8%) (Tabela 2). 
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Tabela 1. Parâmetros florístico da regeneração natural das espécies em área de caatinga antropizada no município de Patos-PB 

Nome cientifico/família NI FA FR (%) DA DR (%) 
Apocynaceae      

Aspidosperma pyrifolium Mart 20 133,33 20,00 266,67 20,00 

Burseraceae      

Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillett 3 20,0 3,00 40,00 3,00 

Combretaceae      

Combretum leprosum Mart 4 26,67 4,00 53,33 4,00 

Euphorbiaceae      

Cnidoscolus quercifolius Pohl 3 20,0 3,00 40,00 3,00 

Croton blanchetianus Baill. 8 53,33 8,00 106,67 8,00 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill 2 13,33 2,00 26,67 2,00 

Fabaceae      

Bauhinia sp 7 46,67 7,00 93,33 7,00 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz var 13 86,67 13,00 173,33 13,00 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 1 6,67 1,00 13,33 1,00 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir 38 253,33 38,00 506,67 38,00 

Sapotaceae      

Sideroxylon obtusifolium  1 6,67 1,00 13,33 1,00 

Total 100 666,67 100 133,33 100 

Ni; número de indivíduos FA: frequência absoluta; FR: frequência relativa; DA: densidade absoluta; DR: densidade relativa. 

 
Em levantamento fitossociologico realizado na 

mesma área Justino et al. (2019) observou que as 

famílias com mais indivíduos foram as Fabaceae e 

Euphorbiaceae com as maiores representantes 

Catingueira (Poincianella pyramidalis) (650) e 

Jurema preta (Mimosa tenuiflora) (132), e o Pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium) da familia 

Apocynaceae com (149), comprovando que as 

espécies do estrato arbóreo mais abundantes estão 

se sobressaindo na área devido a fácil adaptação 

destas espécies neste tipo de ambiente.  

Em relação a distribuição de altura (Figura 3), 

foi observado que 63 indivíduos (63%), esta 

agrupado na classe de 0,30-1,49 m, enquanto que 

34 indivíduos (34%) encontra-se na classe de 1,5 -

3,0 m, e somente 2 indivíduos na classe de 0,10- 

0,30 m e 1 indivíduo na classe maior que 3 m.  

 A menor quantidade no número de indivíduos 

na primeira classe, pode estar relacionado ao 

pastejo extensivo dos bovinos que utilizam como 

fonte de  

alimento, pois na área apresentam uma baixa 

presença de plantas herbáceas devido aos fatores 

edafoclimáticos, tornando-se assim mais suscetível 

a mortalidade e ao ingresso.  

O elevado número de indivíduos nas classes 2 e 

3, está associado aos indivíduos das espécies 

Mimosa tenuiflora e Aspidosperma pyrifolium, que 

se enquadraram nessas duas classes, pois são 

espécies que apresentam uma maior resistência a 

pastagem de bovinos e as condições climáticas.  

 Luna et al (2018), explica que    os fatores 

climáticos como baixa pluviosidade, intensa 

radiação solar, junto com pastejo extensivo, são 

fatores limitantes ao desenvolvimento das plantas.  

Observa-se que algumas espécies presentes na 

regeneração natural não possui indivíduos aptos 

para completar todas as fases do ciclo vegetativo, 

devido à pouca distribuição nas classes de altura.   

Alves Junior (2013), estudando a regeneração 

natural em uma área de caatinga no sertão 

pernambucano, observou que 55,78% dos 

indivíduos encontrava-se na classe de 1,5-30 m e 

na classe maior que 3 m.   

 

 
 
Figura 3 – Número de indivíduos amostrados por classe de 

altura da regeneração natural em uma área de caatinga, Patos-

PB 

 

Pereira et al (2001), em uma área de caatinga 

sob processo de antropismo, constatou que 98% 
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dos indivíduos pertencia as classes d tamanho 2 e 

3, as mesma do presente trabalho.   

As espécies que apresentaram maior destaque 

na regeneração natural total (Tabela 3) amostradas 

foram, Poincianella pyramidalis com 31,8%, e 

Mimosa tenuiflora com 29,2%. Enquanto que as 

espécies Sideroxylon obtusifolium (0,4%) e 

Anadenanthera colubrina (0,7%), obtiveram os 

menores valores na regeneração natural total.  

As espécies Poincianella pyramidalis e Mimosa 

tenuiflora, apresentaram os maiores valores, 

devido ser espécies pioneiras, e são adaptadas a 

áreas antropizadas, preparando-se assim o 

ambiente para posteriores espécies secundarias, 

caso a área venha a ser preservada.  

Na classe I, somente as espécies Mimosa 

tenuiflora e Combretum leprosum, apresentaram 

indivíduos, e na classe IV, apenas a espécie 

Poincianella pyramidalis, apresentou indivíduos.  

Esse comportamento, demonstra indícios de que 

algumas espécies da caatinga em áreas antropizada, 

não dispõem de recrutamentos contínuos. 

 
Tabela 2 – Estimativa da Regeneração Natural Total da População Amostrada (RNT) por classe de altura nas subunidades amostrais, 

em que, RNC1 = Regeneração Natural na Classe 1 de altura; RNC2 = Regeneração Natural na Classe 2 de altura; RNC3 = 

Regeneração Natural na Classe 3 de altura e RNC4= Regeneração Natural na classe 4 de altura.  

Espécies  RNC1 (%) RNC2 (%) RNC3 (%) RNC4 (%) RNT (%) 
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir 50,0 49,2 17,6 0,0 29,2 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill 0,0 1,6 2,9 0,0 1,1 

Bauhinia sp 0,0 11,1 0,0 0,0 2,8 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz var 0,0 9,5 17,6 100,0 31,8 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillett 0,0 3,2 2,9 0,0 1,5 

Croton blanchetianus Baill. 0,0 9,5 5,9 0,0 3,9 

Aspidosperma pyrifolium Mart 0,0 7,9 44,1 0,0 13,0 

Combretum leprosum Mart 50,0 4,8 0,0 0,0 13,7 

Cnidoscolus quercifolius Pohl 0,0 1,6 5,9 0,0 1,9 

Sideroxylon obtusifolium  0,0 1,6 0,0 0,0 0,4 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 0,0 0,0 2,9 0,0 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Holanda et al (2015), estudando a regeneração 

natural em área de Caatinga destinada a atividades 

pastoris (criação de ovinos e bovinos) no município 

de Cajazeirinhas-PB, observou que as espécies 

Mimosa teinuflora e Croton blanchetianus 

apresentam os maiores valores de regeneração 

natural total. O mesmo autor observou que não 

foram encontrados indivíduos da espécie 

Poincianella pyramidalis, diferindo-se assim deste 

estudo.  

Observa-se que os resultados desse trabalho, 

comprova que o pastejo de bovino e as condições 

ambientais desaforáveis que a área vem sofrendo 

no decorrer dos anos acelera o processo de 

degradação, tornando urgente a retirada dos 

animais da área, para posterior medidas de 

recuperação da área.  

Em relação a diversidade florística Índice de 

Shannon-Wienner foi de 1,8524 nats/ind, enquanto 

que o índice de Pielou foi de 0,772 e Simpson 

0,791.  

O índice de shannon-wienner considera peso 

igual entre as espécies raras e abundantes, assim 

quanto maior for o valor obtido maior será a 

diversidade florística da área.  Já o de índice de 

dominância de Simpson mede a probabilidade de 2 

(dois) indivíduos, selecionados ao acaso na 

amostra, pertencer à mesma espécie (FELFILI; 

RESENDE, 2003), e o Índice de Pielou representa 

a distribuição dos indivíduos entre as espécies 

existentes e a escala varia de 0 a 1, onde os valores 

próximos de 0 representa uma uniformidade 

mínima e o valor 1 representa a máxima 

diversidade, ou seja, todas as espécies são 

igualmente abundantes (RODAL, 1992).  

Como pode ser observado a valores obtidos 

foram considerados baixos, comprovando a pouca 

diversidade florística da área. Observa-se uma 

grande variação nos índices de diversidade, dentro 

da mesma região fitogeográfica, isto está 

relacionado principalmente aos diferentes estágios 

de sucessão, heterogeneidade florística causada 

pelos diferentes tipos de solo e as atividades 

antrópica que são realizadas de forma 

insustentável.   

Em trabalho semelhante realizado por Alves 

júnior et al. (2013) em área de caatinga no sertão 

Pernambucano os valores observados para os 
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índices foram semelhantes a este estudo, Shanno-

Wienner 1,91 nats.ind. -1, Índice de uniformidade 

de Pielou, 0,705, e para ara Índice de dominância 

de Simpson o valor foi 0,771. 

 

CONCLUSÕES 

A espécie Mimosa tenuiflora, apresentou os 

maiores valores em todos parâmetros florístico 

estudados, mostrando que é uma espécie é de fácil   

adaptação a áreas antropizadas.  

As classes II e III, apresentaram os maiores 

números de indivíduos. Entretanto, algumas 

espécies presentes na regeneração natural não 

possui indivíduos aptos para completar todas as 

fases do ciclo vegetativo, devido à pouca 

distribuição nas classes de altura. 

Em relação a diversidade, os índices apontaram 

que a área estudada apresentam pouca diversidade, 

comprovando que   o pastejo extensivo, vem 

influenciando negativamente na composição da 

regeneração natural, tornando-se urgente 

estabelecer medidas de recuperação da área 

degradada. 
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RESUMO: Diferentes modelos hipsométricos são avaliados para diversas espécies florestais, em que são utilizados com 

o objetivo de estimar a altura das árvores de um povoamento ou plano de manejo florestal, com confiabilidade. Diante 

disso, o presente trabalho teve como objetivo identificar qual modelo hipsométrico que melhor se adequa para um 

povoamento de mogno africano (Khaya ivorensis A. Chev.) de um ano e oito meses de idade. Por meio de senso florestal 

realizado na área, foram mensurados os diâmetros (DAP) de 1.203 indivíduos e a altura de 71 amostras escolhidas 

aleatoriamente no povoamento. Os diâmetros foram distribuídos em classes de frequência seguindo a fórmula de Sturges. 

Para verificar o grau de correlação linear entre a altura total e o DAP foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson 

e comparou-se o resultado com o valor de “t” (Student) a 5% de significância. Foram avaliados cinco modelos 

hipsométricos encontrados na literatura florestal. Utilizaram-se como critério de seleção os melhores ajustes, análise 

gráfica de resíduos padronizados, erro padrão da estimativa (Syx), coeficiente de determinação (R2) e coeficiente de 

determinação ajustado (R2
aj). A aplicação da fórmula de Sturges ao conjunto de dados resultou em oito classes diamétricas 

em que o maior valor de diâmetro observado foi de 8,31cm e o menor de 0,67 cm. Os resultados da análise de correlação 

de Pearson entre o DAP e a altura foi significativo, com o valor de 0,70, indicando que a medida que o DAP das árvores 

aumenta, sua altura também apresentará acréscimo. Já os valores de coeficiente de determinação ajustado variaram de 

0,37 a 0,46, e o erro padrão da estimativa (Syx) apresentou valores de 0,15 a 0,69. Portanto, a partir das análises dos 

modelos hipsométricos testados para um povoamento de mogno africano, o melhor modelo hipsométrico foi o linear: 

H=β0+ β1DAP+ε. 

Palavras-chave: Relação dendométrica, classes de diâmetro, mensuração florestal. 

 

Hypommetric relations for African Mognous (Khaya ivorensis) in the region southeast of Pará 

 

ABSTRACT: Different hypsometric models are evaluated for several forest species, where they are used with the purpose 

of estimating tree height of a stand or forest management plan, with reliability. The objective of this study was to identify 

which hypsometric model that is most suitable for a stand of the african mahogany with one year and eight months old 

(Khaya ivorensis A . Chev.). Through a forest census carried out in the area, the diameters (DBH) of 1,203 individuals 

were measured and the height of 71 samples randomly selected at the stand. The diameters were distributed in frequency 

classes following the Sturges formula. To verify the degree of linear correlation between total height and DBH, the 

Pearson correlation coefficient was used and the result was compared with the t-value (Student) at 5% significance. Five 

hypsometric models found in the forest literature were evaluated. The best adjustments were used as standard, graphical 

analysis of standardized residuals, standard error of estimation (Syx), coefficient of determination (R2) and adjusted 

coefficient of determination (R2
aj). The application of the Sturges formula to the dataset resulted in eight diametric classes 

in which the largest diameter value observed was 8.31cm and the lowest was 0.67cm. The results of the Pearson 

correlation analysis between DBH and height were significant, with a value of 0.70, indicating that while the DBH of the 

trees increases, their height will also increase. The adjusted coefficient values varied from 0.37 to 0.46, and the standard 

error of the estimation (Syx) presented values from 0.15 to 0.69. Therefore, from the analyzes of the hypsometric models 

tested for an African mahogany stand, the best hypsometric model was the linear one: H = β0 + β1DAP + ε. 

Keywords: Dendometric ratio, diameter classes, forest measurement. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O mogno africano (Khaya ivorensis A. Chev.) 

pertence à família Meliaceae, e sua madeira é 

considerada nobre e de grande potencial 

econômico. Devido à essas características, possui 

ampla utilização na indústria moveleira, construção 

civil, produção de painéis e laminados (BARROS 

et al., 2015; GOMES, 2010; RIBEIRO et al., 2017). 

Em termos silviculturais e de produção arbórea 

dessa espécie, o Brasil é referência no mundo, o 

que pode ser comprovado pelo crescimento 

satisfatório de plantios jovens de mogno africano já 
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estabelecidos, que se encontram, principalmente, 

no Estado de Minas Gerais (RIBEIRO et al., 2017). 

Vários modelos hipsométricos são avaliados 

para diversas espécies florestais, e são utilizados 

com o objetivo de estimar a altura das árvores com 

confiabilidade (BARTOSZECK et al., 2002; 

AZEVEDO et al., 2011; SOUSA et al., 2013). No 

entanto, alguns cuidados devem ser tomados na 

escolha das árvores que irão compor a amostra, 

pois muitos são os fatores que afetam a relação 

hipsométrica, tais como idade, qualidade de sítio, 

densidade, posição sociológica e práticas 

silviculturais (SOUSA et al., 2013), além das 

características intrínsecas ao ajuste dos modelos. 

Apesar de alguns modelos serem consagrados 

no meio florestal, nem sempre estes se adequam a 

determinadas espécies e condições. Por esta razão, 

recomenda-se testar vários deles e, por meio de 

análises estatísticas, identificar o melhor para cada 

caso (MACHADO et al., 2002). Diante disso, o 

presente trabalho teve como objetivo identificar 

qual modelo hipsométrico que melhor se adequa 

para um povoamento de mogno africano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no município de 

Curionópolis – PA. A classificação climática da 

região, de acordo com Köppen, é “Awi”, tropical 

chuvoso com seca de inverno, alta precipitação 

anual (média de 2.236 mm.ano-¹) e temperatura 

média de 25,4ºC (IDESP, 2014). A coleta de dados 

foi realizada em um povoamento seminal de Khaya 

ivorensis com idade de 1 ano e 8 meses em uma 

área equivalente a 9.660,92 m2, com plantas 

distribuídas em um espaçamento de 3 x 3 m. 

Através do senso florestal realizado na área, 

foram mensurados o diâmetro à altura do peito 

(DAP) de 1.203 indivíduos com o auxílio de uma 

fita diamétrica e a altura de 71 amostras escolhidas 

aleatoriamente no povoamento, com o uso de um 

clinômetro eletrônico modelo Häglof EC II. 

 

Análise da variação dos dados 

Os diâmetros foram distribuídos em classes 

seguindo a fórmula de Sturges, que permite 

estabelecer um determinado número de classes 

para o conjunto de dados utilizados (CAMPOS, 

2006), e obter assim, o intervalo de classe por meio 

da seguinte equação: 

𝑘 = 1 + 3,322 𝐿𝑜𝑔(𝑛)   (1) 

Em que:  

k = número de classes;  

n = número de indivíduos observados; 

Log = logaritmo.  

 

Para verificar o grau de correlação linear entre 

a altura total e o DAP foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Pearson que varia entre – 1 (para uma 

correlação negativa, porém perfeita, em que 

quando uma variável aumenta a outra diminui), 0 

(em que não há correlação) e 1 (para uma 

correlação positiva, enquanto uma variável 

aumenta ou diminui) e comparou-se o resultado 

com o valor de “t” (Tabela Student) a 5% de 

significância. Rejeitando-se H0, e aceitando a 

hipótese H1, a correlação será significativa 

(FILHO, JUNIOR, 2009). 

 

Modelos testados 

Foram avaliados 5 modelos matemáticos 

tradicionais encontrados na literatura florestal, 

representados na Tabela 1. 

 

 

 
Critérios estatísticos para seleção de modelos

Foram utilizados como critério de seleção dos 

melhores ajustes à análise gráfica dos resíduos 

padronizados, o erro padrão da estimativa (Syx), o 

coeficiente de determinação (R2) e coeficiente de 

determinação ajustado (R2
aj). 

A análise gráfica dos resíduos padronizados em 

um ajuste de regressão é determinante como 

Tabela 1: Modelos testados para a estimativa total de mogno africano (Khaya ivorensis A. Chev.). 
Modelos Fórmulas 

Linear H=β0+ β1.DAP+ε 

Trorey (1932) H= β0+ β1.DAP+ β2.DAP2+ε 

Curtis (1967) H= β0+ β1.1/DAP2+ε 

Stoffels (1953) LnH= β0+ β1.lnDAP+ε 

Curtis (1970) LnH= β0+ β1.1/DAP+ε 

Fonte: Autores 
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critério de escolha de um modelo, mesmo que as 

estimativas de ajuste de precisão estejam 

apresentando valores aceitáveis. A dispersão dos 

pontos ao longo do eixo da variável independente 

indica de forma clara se o ajuste subestima ou 

superestima a variável dependente. 

O erro padrão da estimativa (Syx) informa a 

qualidade do ajuste e o quanto o modelo erra em 

média ao estimar a variável dependente. Quando a 

variável dependente sofre algum tipo de 

transformação, é necessário que faça o recálculo do 

Syx para que esse possa ser comparável aos das 

equações cuja variável dependente não sofreu 

transformação.  

O coeficiente de determinação (R2) expressa a 

quantidade da variação total que é explicada pela 

regressão ou quanto, relativamente, a variação total 

da variável a ser estimada é explicada pela 

regressão. Essa estatística não é recomendada para 

comparação de modelos com variáveis 

dependentes diferentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A aplicação da formula de Sturges ao conjunto 

de dados resultou em oito classes de diamétricas 

em que o maior valor de DAP observado foi de 

8,31cm e o menor de 0,67cm. O número de arvores 

por classes diamétrica, bem como o intervalo de 

classes encontram-se representados na Figura 1. 

A partir da Figura 1, observa-se que houve 

maior concentração de indivíduos nas classes 

centrais da distribuição, o que comumente ocorre 

em florestas plantadas, pois, em grande maioria, 

são formadas por uma única espécie de mesma 

idade (SOARES, 2011). Silva (2016) afirmou que 

esse tipo de distribuição classifica-se como 

unimodal, esse tipo de distribuição diamétrica é 

característica de povoamentos jovens. 

 

 

 
 

Figura 1:  Distribuição dos diâmetros de Mogno africano em classes. 

 

Os resultados da análise de correlação de 

Pearson (r) entre o DAP e a altura mostrou 

correlação igual a 0,70, significativa. Para esta 

análise nota-se que ao passo que o DAP das árvores 

medidas aumentam, sua altura também apresentará 

acréscimo. 

 

Escolha da melhor equação para estimar a 

altura total 

Observando a Tabela 2, verifica-se que os 

valores de coeficiente de determinação (R2) e 

coeficiente de determinação ajustado (R2
aj) 

variaram de 0,39 a 0,68 e 0,37 a 0,46, 

respectivamente. Já erro padrão (Syx) apresentou 

valores de 0,16 a 0,69. 
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Tabela 2: Coeficientes e principais estatísticas dos cinco modelos testados para a relação hipsométrica. 

Modelo R2 R2 
aj Syx β0 β1 β2 

1 0,68 0,46 0,65 1,116 0,6484  

2 0,4634 0,4298 0,654 2,6027 -0,0043 0,069 

3 0,3884 0,3699 0,688 5,465 -25,0976  

4 0,4558 0,4393 1,1687 0,3201 0,7104  

5 0,4372 0,4201 1,1717 2,0829 -3,0522   
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Figura 2: Distribuição gráfica dos resíduos padronizados do ajuste da relação hipsométrica. 

 
Com base nos critérios de seleção dos 

coeficientes de determinação, foram encontrados 

baixos valores para praticamente todos os modelos 

com 0,46 e erro padrão da estimativa de 0,44. O 

melhor modelo que descreveu a relação 

hipsométrica foi o da Equação 1 para a estimação 

da altura das árvores. Nesse sentido, Campos e 

Leite (2006) ressaltaram que normalmente a 

relação h/𝑑 não é tão forte, sendo muito comum que 

o valor do coeficiente de determinação seja menor 

que 0,8. 

Silva et al. (2016) realizaram o ajuste dos 

modelos de Stofel e Curtis, e encontraram, 

respectivamente, coeficientes de determinação de 

0,69 e 0,72. Os autores justificam a baixa precisão, 

ao fato da base de dados com 159 árvores 

pertencerem a um plantio seminal de Mogno 

Africano, apresentando maior variabilidade dos 

dados, em comparação aos plantios clonais. 

Ofori et al. (2007) mostraram que diferentes 

progênies de Mogno africano apresentam distintos 

comportamentos no crescimento em altura, o que 

explica a variabilidade dos dados utilizados neste 
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Em que: R2= coeficiente de determinação; R2 
aj = coeficiente de determinação ajustado; Syx = erro padrão da estimativa; β0, β1 e β2 = 

coeficientes ajustados. 

Fonte: Autores 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 298 

 
 

 

trabalho. Stolle et al. (2018) encontraram R2 
aj de 

0,46 em estudos de relação hipsométrica com 

mogno aos 3 anos de idade, valor semelhante ao do 

presente trabalho. 

Na Figura 2, verifica-se o gráfico de dispersão 

de resíduos padronizados nos diferentes modelos 

ajustados para a altura estimada (�̂�). Com a análise 

dos gráficos, observou-se que as distribuições 

gráficas, em percentagem, tiveram 

aproximadamente o mesmo comportamento, pois 

foi verificado que as equações apresentaram 

estatísticas com razoável distribuição dos resíduos 

padronizados. Os modelos ajustados apresentaram 

amplitude variando de -3 a +3. 

Em todos os ajustes, nenhum apresentou-se 

100% satisfatório para estimativa da altura, haja 

visto que é um povoamento de origem seminal, 

portanto, heterogênea, apresentando, assim, 

tendenciosidade das estimativas nas classes da 

extremidade do povoamento.  

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos neste 

trabalho, pode-se concluir que o modelo 1 (linear: 

H=β0+ β1DAP+ε) é o que melhor se ajusta para 

representar a relação altura/diâmetro e estimativa 

da altura total no povoamento seminal de Khaya 

ivorensis.  
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RESUMO: O este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar técnicas de resgate de matriz para árvores adultas de 

ipê-amarelo (Handroanthus albus). As técnicas testadas para obter o material vegetativo foram: semianelamento do caule, 

semianelamento e exposição das raízes; decepa e exposição das raízes e, coleta de megaestaca radicular e galhos da parte 

aérea. Os tratamentos foram monitorados semanalmente e, ao verificar brotações, estas foram coletadas e preparadas 

estacas, foi realizada uma redução de 75% da área foliar. Posteriormente, foram estaqueadas, em tubetes de polietileno 

com capacidade de 90 cm3 preenchidos com o substrato comercial. O enraizamento das miniestacas foi conduzido em 

casa de vegetação. Após 40 dias do estaqueamento, foi avaliado o enraizamento, estacas vivas e mortas, com calo, 

nenhuma alteração visível. As técnicas de megaestacas, tanto radicular quanto de parte aérea, não foram eficientes para a 

espécie estudada. Não houve nenhum tipo de propagação na técnica de anelamento do caule, apenas indícios de 

cicatrização. A técnica decepa, anelamento radicular e exposição das raízes propiciou brotações. E destas, 45 dias após 

estaqueamento, 39,3% permaneceram vivas, sendo que, 21,4% enraizaram. 

Palavras-chave: Silvicultura clonal, estaquia e miniestaquia, reprodução vegetativa, nativa, propagação assexuada. 

 

Array of rescue ipê amarelo (Handroanthus albus) 

 
ABSTRACT: This work was carried out with the objective of evaluating matrix recovery techniques for adult trees of 

yellow ipê (Handroanthus albus). The techniques tested to obtain the vegetative material were: semianelamento of the 

stem, semianelamento and exposition of the roots; cutting and exposition of the roots, and collection of root mega-stem 

and shoots of the aerial part. The treatments were monitored weekly and, when sprouts were verified, these were collected 

and stakes were prepared, a reduction of 75% of the leaf area was carried out. Subsequently, they were staked in 

polyethylene tubes with a capacity of 90 cm3 filled with the commercial substrate. The rooting of minicuttings was 

conducted in a greenhouse. After 40 days of staking, rooting was evaluated, live and dead cuttings, with callus, no visible 

changes. The mega-cutting techniques, both root and shoot, were not efficient for the species studied. There was no 

propagation in the stem annealing technique, only signs of healing. Cutting, root ringing and root exposition provided 

shoots. Of these, 45 days after staking, 39.3% remained alive, and 21.4% were rooted. 

Keywords: Clonal silviculture, cutting and minicutting, vegetative reproduction, native, asexual propagation. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O ipê-amarelo (Handroanthus albus) é uma 

espécie arbórea nativa brasileira, da família 

Bignoniaceae, que possui alto valor econômico, 

ornamental e medicinal, sendo utilizado na 

recuperação de áreas degradadas, em projetos 

paisagísticos e arborização urbana (FANTINEL et 

al., 2014; VIEIRA; WEBER, 2017). 

A propagação do ipê-amarelo é realizada por 

sementes que, apesar de produzidas em grande 

quantidade, apresentam problemas de germinação 

e de conservação (GOULART, 2016). Além disso, 

as sementes são coletadas em povoamentos nativos 

e os trabalhos têm sido desenvolvidos com 

materiais genéticos sem nenhum grau de 

melhoramento, impossibilitando a seleção das 

melhores progênies, fator preponderante para 

qualquer manejo racional de uma espécie (MELO 

et al., 2012). Assim, há necessidade de seleção de 

genótipos mais adaptados às diversas condições 

ambientais (SOUZA et al., 2009). 

Apesar do potencial econômico madeireiro do 

Ipê-amarelo, a espécie é pouco utilizada em 

plantios florestais, assim como muitas outras 

espécies florestais nativas. Há a carência de estudos 

quanto à propagação vegetativa de espécies 

florestais nativas por meio da estaquia, as quais têm 

dado espaço ao cultivo de espécies exóticas (DIAS 

et al., 2012; XAVIER et al., 2003; VIEIRA; 

WEBER, 2017). Sendo indispensáveis à seleção de 

materiais genéticos superiores. 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 301 

 
 

 

Segundo Alfenas et al. (2009) o primeiro passo, 

após a seleção de árvores superiores, é a obtenção 

de brotações fisiologicamente e ontogeneticamente 

juvenis. De forma geral, quando se objetiva 

reproduzir vegetativamente um material com 

características desejadas, o segundo passo é o 

resgate do genótipo em condições de campo e 

obtenção de brotações com maior aptidão ao 

enraizamento adventício (WENDLING; XAVIER, 

2001). 

Dentre as técnicas de propagação vegetativas 

não destrutivas, as mais conhecidas e aplicadas são: 

anelamento, enxertia, estaquia, brotações 

epicórmicas de galhos destacados (megaestaca), 

miniestaquia e microestaquia (BACCARIN, 2012). 

O anelamento na base do tronco possibilita a 

obtenção de brotações basais, a planta não é 

submetida ao corte e as brotações que ocorrem 

abaixo do ponto de anelamento são utilizadas na 

propagação clonal pela estaquia. Entretanto, a 

eficiência desse método é dependente da 

espécie/genótipo, da época do ano, das condições 

ambientais e fisiológicas da planta, assim como da 

intensidade do anelamento realizado (XAVIER et 

al., 2013). 

Uma técnica pouco conhecida na área florestal 

para o resgate de árvores selecionadas é quanto ao 

uso de estacas radiculares, principalmente, devido 

à dificuldade na coleta de raízes das matrizes 

adultas e a pouca praticidade operacional do 

processo (HARTMANN et al., 2011). Mas, Bonga 

(1982) menciona que as raízes podem conservar a 

sua juvenilidade, possibilitando alta capacidade de 

regeneração das estacas mesmo quando coletadas 

em árvores com idade cronológica avançada. No 

entanto, há a carência de estudos quanto à 

propagação vegetativa de espécies florestais 

nativas. 

Os estudos referentes à propagação vegetativa 

do ipê-amarelo são escassos, até o presente, não se 

encontraram registros na literatura do uso de 

materiais inerentes às técnicas de resgate de 

matrizes e à capacidade de enraizamento das 

estacas provenientes do resgate. Dessa forma, este 

trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar 

quais técnicas de resgate de matriz é eficiente para 

árvores adulta de ipê-amarelo (Handroanthus 

albus) e enraizamento das estacas. 

 

METERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do estudo foram selecionadas 

árvores matrizes de Ipê Amarelo (Handroanthus 

albus) no Campus Professora Cinobelina Elvas 

(UFPI/CPCE) da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), Bom Jesus, PI. As árvores com valores 

médios de diâmetro a altura do peito (DAP) e altura 

de, respectivamente, 56,5 cm e 7,7 m, localizam-se 

próximo as coordenadas 09º05’02.12” (latitude 

sul) e 44º19’35.24” (longitude oeste), estando a 

uma altitude de 298 metros. 

As técnicas de resgate de matrizes testadas para 

obter o material vegetativo foram: semianelamento 

do caule, semianelamento e exposição das raízes; 

decepa e exposição das raízes e, coleta de 

megaestaca radicular e galhos da parte aérea 

(Figura 1). Ambos realizados em maio de 2018. 

O semianelamento do caule consistiu na 

retirada de uma fração de casca em torno da 

circunferência do tronco de aproximadamente 5 cm 

de largura, a uma altura de 15 cm do solo, até o 

rompimento da casca sem, contudo, danificar o 

lenho. Para o semianelamento e exposição das 

raízes foi realizada a escarificação pontual do solo 

até a exposição das raízes e foi realizado o 

semianelamento e no outro tratamento, também a 

coleta de megaestaca apenas no local exposto, o 

que caracterizou o método de decepa. A coleta da 

megaestaca da parte aérea foi realizada através da 

poda dos galhos mais baixo da copa da árvore, para 

minimizar o efeito da idade ontogenética, onde a 

fase juvenil ainda passa por várias transformações 

em suas características anatômicas e fisiológicas 

(WENDLING e XAVIER, 2001). 

As estacas radiculares e dos galhos da parte 

aérea foram levados para o laboratório, onde foram 

dispostas horizontalmente em bandejas contendo 

areia úmida, as quais foram molhadas diariamente 

evitando o ressecamento das estacas. Os 

tratamentos foram monitorados semanalmente e, 

ao verificar brotações, estas foram coletadas e 

preparadas estacas, foi realizada uma redução de 

75% da área foliar. Posteriormente, foram 

estaqueadas, em tubetes de polietileno com 

capacidade de 90 cm3 e com 8 estrias internas, 12 

cm de altura e 20 cm de diâmetro e preenchidos 

com o substrato comercial CAROLINA SOIL II 

BR. Em seguida os tubetes foram alocados em 

bandejas com 54 células. 

O enraizamento das miniestacas foi conduzido 

em casa de vegetação, a qual é coberta com 

polietileno transparente e sombrite de 60% de 

redução da luminosidade, nas paredes e teto, com 

um regime de irrigação de 3 em 3 minutos, com 

duração de 1,5 minutos. Visando manter a 
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temperatura média e uma umidade relativa do ar, 

onde permaneceram por um período de 40 dias. Ao 

término desse período foi avaliado o enraizamento, 

estacas vivas e mortas, com calo, nenhuma 

alteração visível. 

A porcentagem de enraizamento foi 

determinada com base na contagem das plantas 

enraizadas, estabelecida de forma proporcional ao 

número total de plantas.  

Os dados foram submetidos a análise descritiva, 

utilizando o software estatístico STATISTIC 8.0 

(STATSOFT INC., 2008). 

 

 

 
 
Figura 17 - Técnicas de resgate de matrizes de ipê-amarelo (Handroanthus albus): Semianelamento do caule (A), exposição das raízes 

e coleta de megaestaca radicular (B), megaestaca radicular e galhos da parte aérea (C). Fonte: própria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na tabela 1 podem-se observar as técnicas 

utilizadas e qual houve sucesso nas brotações para 

coleta de estacas. 

As técnicas nesse estudo por meio de 

megaestacas tanto radicular quanto de parte aérea 

não foram eficientes para a espécie estudada 

(Tabela 1). O ambiente do laboratório pode ter 

ocasionado ressecamento das mesmas e 

proliferação do fungo Penicillium spp. (Figura 2). 

De acordo com Pitt (2000) esse fungo é um 

patógeno oportunista de plantas, espécies desse 

gênero encontram-se amplamente distribuídas, 

apresentam impactos negativos e positivos. 

 

 
Tabela 3 - Resultados de presença ou ausência de brotações após as técnicas de resgate de matrizes de ipê-amarelo 

(Handroanthus albus). 

Técnica de resgate de matrizes 

 Anelamento e 

exposição das raízes 

Decepa e exposição das 

raízes 

Megaestaca da parte 

aérea 

Megaestaca radicular 

Brotações Ausente Presente Ausente Ausente 

Fonte: os autores. 
 

 
 
Figura 2 - Megaestaca radicular (A), megaestaca da parte aérea (B) e raiz com fungo do ipê-amarelo (Handroanthus albus) (C). Fonte: 

os autores. 

 

A técnica de resgate de matrizes aplicada nas 

matrizes de ipê foi eficientes para indução de 

brotações no ipê-amarelo [decepa, anelamento 

radicular e exposição das raízes (Tabela 1)]. Onde 

observou-se que não houve brotações na raiz ligada 

a planta mãe, somente na parte da raiz que foi 

separada da árvore (Figura 3). Os primeiros sinais 
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de ocorrência de brotação foram observados 

aproximadamente 30 dias após o anelamento. 
 

 

 
 
Figura 3 - Avaliação da técnica de resgate de matrizes de ipê-amarelo (Handroanthus albus) por decepa e exposição das raízes: 

Surgimento de brotação (A); crescimento da brotação (B); brotação antes da coleta (C). 

Fonte: os autores. 

 

 
 
Figura 4. Cicatrização de Ipê amarelo. 

 

Um fator que pode ter induzido a emergência de 

brotações foi o estresse pela decepa da raiz e 

exposição das mesmas a incidência direta da luz solar 

(SANTOS, 2009), pois pode ter originado distúrbios 

funcionais no sistema fisiológico da planta, os quais 

induziram brotamentos como estratégia de 

sobrevivência (BADILLA et al., 2016).  

Não houve nenhum tipo de propagação no 

anelamento do caule, apenas indícios de cicatrização 

(Figura 4) o que demonstra que a espécie consegue se 

regenerar. 

A sobrevivência junto com a taxa de crescimento 

é a melhor medida da qualidade de mudas produzidas 

em viveiro. Observa-se na figura 5A as taxas de 

enraizamento e sobrevivência do ipê-amarelo, no qual 

39,3% das estacas produzidas permaneceram vivas, 

45 dias após estaqueamento. E destas, 21,4% 

enraizaram (Figura 5). 

 

 

 
Figura 5 - Avaliação da sobrevivência (A) e condições das estacas vivas (presença de calo, nenhuma alteração, enraizadas) (B) de de 

ipê amarelo (Handroanthus albus) aos 45 dias após o estaqueamento em casa de vegetação. Fonte: os autores. 

 

A

 menor percentagem de enraizamento obtida 

pelo ipê-amarelo, pode ser um indício de que o 

completo enraizamento de estacas dessa espécie 

seja necessário a permanência das mesmas na casa 
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de vegetação por tempo superior aos 40 dias  

utilizando técnicas com fito-hormônios , mesmo 

que se trate de estacas coletadas de árvores adultas 

mantendo as na casa de vegetação (BRONDANI et 

al., 2010). Diversos fatores atuam no enraizamento 

adventício, entre os quais se destaca a espécie, as 

características genéticas da planta matriz, o grau de 

maturação e a época de coleta dos propágulos 

(HARTMANN et al., 2011). 

 

CONCLUSÕES 

A decepa e exposição das raízes foi eficiente 

para o resgate de árvore matriz de ipê-amarelo 

(Handroanthus albus), o semianelamento do caule, 

a coleta de megaestaca radicular e parte aérea não 

foram eficientes no estudo realizado. 
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RESUMO: Os incêndios florestais causam grandes impactos negativos nas florestas em todo o território nacional, 

ocorrendo principalmente quando predominam condições de altas temperaturas e baixos níveis de umidade. A ocorrência 

e a propagação dos incêndios florestais estão relacionadas às condições climáticas. Sendo assim, o conhecimento e a 

aplicação de dados meteorológicos são de extrema importância para programas de prevenção e combate aos incêndios. 

Assim, tendo em vista a importância do estudo e de informações sobre o risco de incêndios florestais na região do 

semiárido, este trabalho teve como objetivo avaliar o risco de incêndios florestais no município de Apodi-RN, utilizando 

a Fórmula de Monte Alegre Alterada (FMA+). Os dados meteorológicos foram coletados através da Estação 

Meteorológica do Apodi, obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), disponíveis no 

site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Avaliando o risco de ocorrência de incêndios florestais no ano de 

2018, pode-se concluir que a área estudada foi classificada como de alto a muito alto risco. A periculosidade de incêndios 

florestais no município de Apodi, de acordo com o índice da FMA+, foi elevada nos meses de junho a janeiro, 

correspondendo à estação seca na região. Os meses de fevereiro a maio apresentaram menor índice de risco de incêndio 

florestal, devido à estação chuvosa na região, corrigindo a FMA+ com frequência e, reduzindo o perigo de incêndio 

florestal. 

Palavras-chave: Caatinga, fogo, semiárido, FMA+. 

 

Evaluation of the risk of forest fires in the municipality of Apodi-RN using the Modified Monte Alegre 

Formula 

 
ABSTRACT: Forest fires cause major negative impacts on forests throughout the country, occurring mainly when 

predominate conditions of high temperatures and low humidity levels. The occurrence and spread of forest fires are 

related to climatic conditions, therefore, the knowledge and the application of meteorological data is of utmost 

importance to prevention and firefighting programs. Thus, in view of the importance of study and information on the risk 

of forest fires in semi-arid region, this study aimed to assess the risk of forest fires in the municipality of Apodi-RN using 

the Modified Monte Formula Alegre (FMA+). Meteorological data were collected by the Meteorological Station Apodi, 

obtained at the Bank of Meteorological Data for Teaching and Research (BDMEP), available on the website of the 

National Institute of Meteorology (INMET). Assessing the risk of forest fires in the 2018 period, it can be concluded that 

the study area was classified as high to very high. The danger of forest fires in the city of Apodi, according to the FMA + 

index, was higher in the months from June to January, corresponding to the dry season in the region. The months 

February to May showed lower forest fire risk index due to the rainy season in the region, correcting the FMA+ frequently 

and reducing forest fire danger.  

Key words: Caatinga, fire, semi-arid, FMA+. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O Bioma Caatinga é um ecossistema distribuído 

predominantemente na região nordestina brasileira, 

e está inserido no contexto do clima tropical 

semiárido (SENA, 2011). A utilização intensiva 

dos recursos naturais deste Bioma está relacionada 

ao desmatamento, uso descontrolado do fogo e a 

ocorrência de secas (BRASIL, 2011), reduzindo 

assim, as áreas cobertas por florestas, como já vem 

sendo observado na região do município de Apodi, 

no estado do Rio Grande do Norte. 

Os incêndios florestais causam grandes 

impactos negativos nas florestas em todo o 

território nacional, ocorrendo principalmente 

quando predominam condições de altas 

temperaturas e baixos níveis de umidade. De 

acordo com Louzada et al. (2003), a presença do 

fogo torna-se o principal agente perturbador numa 

vegetação nativa. 

Os incêndios podem surgir de forma natural ou 

antrópica. O primeiro ocorre frequentemente em 

biomas como a Caatinga, devido seu clima seco e 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 

 306 

 
 

 

quente, enquanto o segundo está relacionado aos 

processos rudimentares de preparação da terra 

ocasionados pelo homem, facilitando essas práticas 

à saírem do controle provocando incêndios 

florestais mais graves (FERRAZ NETO et al., 

2011). 

Segundo Nunes et al. (2006), a ocorrência e a 

propagação dos incêndios florestais estão 

relacionadas às condições climáticas. Sendo assim, 

o conhecimento e a aplicação de dados 

meteorológicos são de extrema importância para 

programas de prevenção e combate aos incêndios. 

Para isso, são utilizados índices de 

periculosidade de incêndios, os quais Diógenes et 

al. (2018) afirmam que ajudam a determinar os 

períodos mais propícios de ocorrências, facilitando 

e combatendo os danos causados pelo fogo de 

forma mais eficaz. 

Assim, tendo em vista a importância do estudo 

e de informações sobre o risco de incêndios 

florestais na região do semiárido, este trabalho teve 

como objetivo avaliar o risco de incêndios 

florestais no município de Apodi-RN, utilizando a 

Fórmula de Monte Alegre Alterada (FMA+). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Apodi está situado na 

mesorregião Oeste, na microrregião mais 

conhecida como Chapada do Apodi, localizado no 

estado do Rio Grande do Norte. 

A classificação climática do local é determinada 

como clima muito quente e semiárido, 

apresentando temperatura média anual de 28,1 ºC 

(IDEMA, 2008), e a pluviosidade média anual de 

717,9 mm. No que se refere à cobertura vegetal, 

predomina no município a Caatinga Hiperxerófila, 

caracterizada por vegetação de caráter mais seco, 

com abundância de cactáceas e plantas de porte 

mais baixas e espalhadas (IDEMA, 2008). 

Os dados meteorológicos foram coletados 

através da Estação Meteorológica do Apodi, 

obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para 

Ensino e Pesquisa (BDMEP), disponíveis no site 

do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  

Foram obtidos dados diários de precipitação 

pluviométrica, temperatura, umidade relativa do ar 

e velocidade do vento medidas às 13 horas, 

correspondendo o período do primeiro ao último 

dia do ano de 2018. 

O índice de perigo de incêndio acumulado foi 

calculado diariamente através da Fórmula de 

Monte Alegre Alterada (FMA+) (Equação 1), 

utilizando as variáveis umidade relativa do ar, 

velocidade do vento e precipitação (NUNES et al., 

2007). 

 

n 

FMA+ = ∑ (100/H) e 0,04v (Equação 1) 

i=1 

 
Onde: 

FMA+ = Fórmula de Monte Alegre Alterada; 

H = umidade relativa do ar medida às 13 horas; 

v = velocidade do vento medida às 13 horas; 

n = número de dias sem chuva; 

e = base de logaritmos naturais. 

 

A precipitação diária funciona como um agente 

redutor, diminuindo o índice acumulativo. Assim, 

se a precipitação for igual ou menor a 2,4 mm não 

há modificação no cálculo. Precipitações variando 

entre 2,5 e 4,9 mm devem ser abatido 30% na 

FMA+ calculada na véspera. Se chover entre 5,0 e 

9,9 mm deve-se abater 60% do valor calculado do 

dia anterior, enquanto se chover entre 10,0 e 12,9 

mm deve-se descontar do dia anterior 80%. No 

caso da precipitação exceder os 12,9 mm, o cálculo 

é interrompido (FMA+= 0) e recomeçado a 

somatória no dia seguinte. 

O grau de perigo de incêndio, de acordo com os 

resultados da FMA+ corrigida, é baseado através de 

uma escala (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Escala do grau de perigo da FMA+. 

Valor de FMA+ Grau de Perigo 

≤ 3,0 Nulo 

3,1 a 8,0 Pequeno 

8,1 a 14,0 Médio 

14,1 a 24,0 Alto 

> 24 Muito Alto 
Fonte: Nunes et al. (2007). 

 

O resultado final do índice em cada mês é 

determinado a partir do último dado mensal, logo 

após todas as variações diárias que ocorreram. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram avaliados 365 dias, compreendendo o 

período do ano de 2018. Pelos resultados obtidos, 

observa-se que 48,5% dos dias se configuraram 

como de níveis de perigo alto a muito alto, 

enquanto as escalas de nulo a pequeno atingiram 

37,3% e o perigo de risco médio de ocorrência de 
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incêndios chegou a 14,2% (Figura 1) ao longo do 

ano estudado.  

 

 
 

Figura 1 –Distribuição do percentual médio dos níveis de 

perigo de incêndio florestal diário no município de Apodi-RN. 
 

Analisando o nível de periculosidade no 

município de Caicó-RN, porém utilizando a 

Fórmula de Monte Alegre (FMA), Silva et al. 

(2018) constataram 70% dos dias como alto a 

muito alto e 13% nas escalas nulo a pequeno, 

corroborando assim também maior valor nos níveis 

de perigo de ocorrência de incêndios. 

De acordo com os dados da Tabela 2, pode-se 

verificar que entre os meses de fevereiro a maio não 

houve risco crítico de incêndio. Isso ocorreu devido 

ao período chuvoso na região do município, o qual 

segundo Santana et al. (2011), se estende de 

janeiro-fevereiro até meados do mês de maio. 
Tabela 2. Distribuição percentual média mensal dos índices de perigo de incêndio florestal (FMA+) no município de Apodi-RN, no 

período de janeiro a dezembro de 2018. 

Grau de Perigo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Nulo   3,2 42,9 38,7 60,0 38,7 10,0   3,2   3,2   3,3   3,2   6,7   6,5 

Pequeno 22,6 28,6   9,7 40,0 38,7 13,3   9,7   9,7 10,0   9,7 20,0 19,4 

Médio 25,8 21,4 12,9   0,0 19,4 13,3 12,9   9,7 10,0   9,7 10,0 25,8 

Alto 35,5   7,1 19,4   0,0   3,2 23,3 19,4 19,4   6,7 16,1 20,0 29,0 

Muito Alto 12,9   0,0 19,4  0,0   0,0 40,0 54,8 58,1 70,0 61,3 43,3 19,4 

 
Ainda é possível observar que, durante o 

período entre junho e novembro, apresentou 

indicativo elevado de incêndio (Tabela 2), 

destacando-se como de risco muito alto de 

incêndios. Provavelmente se deu às baixas taxas de 

pluviosidade comum nesses meses, chegando à 

média de 12,5 mm de chuva a cada mês, 

evidenciando assim condições essenciais para o 

surgimento e propagação de incêndios. 

Diógenes et al. (2018), avaliando o risco de 

incêndios florestais no município de Caicó, 

obtiveram resultados semelhantes aos observados 

neste trabalho, onde os níveis de perigo mais 

elevados corresponderam aos meses de junho até 

fevereiro, e foram distintos no município de Natal, 

onde os níveis críticos foram de outubro a janeiro. 

Segundo Santos et al. (2015) os meses de 

periculosidade de incêndio no Parque Estadual 

Pico do Jabre, no sertão da Paraíba foram de 

setembro a dezembro. 

 

CONCLUSÕES 

A periculosidade de incêndios florestais no 

município de Apodi, de acordo com o índice da 

FMA+, foi classificada como de alto a muito alto, 

sendo elevada nos meses de junho a janeiro, 

correspondendo à estação seca na região. 

Os meses de fevereiro a maio apresentaram 

menor índice de risco de incêndio florestal, devido 

à estação chuvosa na região, corrigindo a FMA+ 

com frequência e reduzindo o perigo de incêndio 

florestal. 
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Traços florais de espécies arbóreas em florestas secundárias de diferentes idades, Tanque D’arca, AL, 
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RESUMO: Dentre os mecanismos apontados como agentes para suprir as necessidades vitais para o desenvolvimento 

das plantas, destaca-se a produção de estruturas florais, pesquisas sobre mecanismos de polinização e traços reprodutivos 

compõem importante instrumento para possibilitar a conservação de comunidades vegetais. Dessa forma esse trabalho 

teve como objetivo analisar os atributos florais de espécies arbóreas em florestas secundárias de diferentes idades, no 

Município de Tanque D’arca, AL. O estudo foi realizado na área localizada na RPPN Santa Fé, Tanque D'arca, Alagoas. 

Os levantamentos botânicos foram realizados em um total de 60 parcelas, 30 parcelas permanentes contínuas de 10 × 10 

m com 10 m de distância entre si no fragmento com regeneração recente e 30 parcelas na área com regeneração no estágio 

avançado. A coleta dos dados ocorreu quinzenalmente. As espécies amostradas foram analisadas com o auxílio de 

especialistas do Centro de Ciências Agrárias – CECA/UFAL. No estudo foram identificadas 26 espécies, das quais 21 

ocorreram na área em estágio sucessional mais avançado, 13 ocorreram na área em estágio sucessional recente e oito 

espécies foram comuns a ambas as áreas. Espécies hermafroditas, pequenas e brancas predominaram nas duas áreas. 

Dentre os recursos ofertados houve a predominância de néctar/pólen, que são dois recursos de extrema importância para 

atração de polinizadores. 

Palavras-chave: polinização, estágio sucessional, mata atlântica. 

 

Floral traces of tree species in secondary forests of different ages, Tanque D'arca, AL, Brazil 

 
ABSTRACT: Among the mechanisms identified as agents to meet the vital needs for the development of plants, we 

highlight the production of floral structures, research on pollination mechanisms and reproductive traits constitute an 

important instrument to enable the conservation of plant communities. In this way, this work had the objective of analyzing 

the floral attributes of tree species in secondary forests of different ages, in the Municipality of Tanque D'arca, AL. The 

study was carried out in the area located in the Santa Fé RPPN, Tanque D'arca, Alagoas .The botanical surveys were 

carried out in a total of 60 plots, 30 continuous permanent plots of 10 × 10 m with 10 m of distance in the fragment with 

recent regeneration and 30 plots in the area with regeneration in the advanced stage. Data were collected every fortnight. 

The species sampled were analyzed with the help of specialists from the Center of Agricultural Sciences - CECA / UFAL. 

In the study, 26 species were identified, of which 21 occurred in the area in the most advanced successional stage, 13 

occurred in the area in recent successional stage and eight species were common to both areas .Hermaphrodite species, 

small and white predominated in both areas. Among the resources offered were the predominance of nectar / pollen, 

which are two resources of extreme importance for attracting pollinators. 

Keywords: pollination, successional stage, atlantic forest. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A área coberta por Mata Atlântica no Brasil é de 

162.666,4 km² e em Alagoas possui uma área de 

1434,33 km² desse bioma, correspondendo a 5,16% 

de seu território (Fundação SOS Mata Atlântica, 

2017). É considerado um dos ecossistemas mais 

ameaçados e fragmentado do planeta, e engloba um 

importante conjunto que possui alto grau de 

endemismo (FORZZA et al., 2012). 

Por conta do vasto número de espécies 

endêmicas, há um elevado grau de ameaça aos seus 

remanescentes florestais e à sua riqueza biológica 

(RIBEIRO et al., 2009). A cobertura florestal atual 

dos remanescentes é menor que 10 ha., 

considerando a fragilidade da manutenção da 

biodiversidade, sendo os principais fatores 

agravantes o efeito de borda e a ação antrópica 

(MMA, 2015). 

Dentre os mecanismos apontados como agentes 

para suprir as necessidades vitais para o 

desenvolvimento das plantas, destaca-se a 

produção de estruturas florais, que oferecem 

diferentes estruturas que atuam como atrativos para 

polinizadores que cumprem a função de transportar 
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o grão de pólen para o estigma (RAVEN et al. 

2001). 

As características florais pode tanto excluir 

como atrair polinizadores potenciais, pela relação 

entre tamanho das flores e polinizadores ou pela 

oferta de diferentes recompensas florais. A forma, 

o tamanho, odor, e os recursos são traços florais 

importantes para o entendimento do sucesso 

evolutivo da planta (BARBOSA, 1997). 

Pesquisas sobre mecanismos de polinização e 

traços reprodutivos compõem importante 

instrumento para possibilitar a conservação de 

comunidades vegetais. A relação entre flor e 

visitante é estabelecida, na maioria das vezes, por 

meio de atrativos florais. Esses se relacionam 

principalmente com a maneira como os visitantes 

percebem as flores e podem estar associados às 

características ou traços da flor que podem ser 

visuais, olfativas, e os recursos florais que incluem: 

pólen, néctar, óleo, resina, tecido alimentar, abrigo 

e local para acasalar (RECH et al., 2014).   

Dentro desse contexto, esse trabalho teve como 

objetivo analisar os padrões de síndromes de 

polinização em florestas secundárias de diferentes 

idades, no Município de Tanque D’arca, AL.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo segundo foi conduzido na Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RRPN) Santa Fé, 

localizado no município de Tanque D’Arca (9° 31' 

06'' S, 36° 26' 40'' O), Alagoas, entre agosto e 

dezembro de 2018. 

A RPPN inclui-se no domínio da Floresta 

Estacional Decidual, em trecho de transição, onde 

são encontrados elementos da Floresta Ómbrofila, 

mais comuns na área úmida (OLIVEIRA et al., 

2014). Possui uma área de 17,61 ha, onde as áreas 

estudadas foram divididas em dois fragmentos, e 

está inserida em um ecossistema do bioma Floresta 

Atlântica, com a vegetação remanescente 

encontrando-se extensamente antropizada. 

As áreas apresentam tempos de conservação 

distintos, de modo que a área 1 está em um estágio 

sucessional avançado e a área 2 apresenta estágio 

de regeneração recente. 

Segundo o CPRM (2005), a área de estudo 

apresenta clima do tipo Tropical Chuvoso, com 

verão seco. A estação chuvosa se inicia em 

janeiro/fevereiro com término em setembro, 

podendo se adiantar até outubro. Nos topos e 

vertentes dos vales ondulados baixos os solos são 

do tipo Podzólicos, bem drenados; nos fundos de 

vales os solos são aluviais, mal drenados e nas 

cristas residuais ocorrem os solos Litólicos, mal 

drenados. 

Encontra-se geologicamente inserido na 

Província Borborema, abrangendo rochas do 

embasamento gnáissico-migmatítico, datadas do 

Arqueano ao Paleoproterozóico e a sequência 

metamórfica oriunda de eventos tectônicos 

ocorridos durante o Meso e NeoProterozóico 

(CPRM, 2005).  

 

Coleta e análise de dados 

Para análise das síndromes de polinização nas 

duas áreas, os levantamentos botânicos foram 

realizados em um total de 60 parcelas, 30 parcelas 

permanentes contínuas de 10 × 10 m com 10 m de 

distância entre si no fragmento com regeneração 

recente e 30 parcelas na área com regeneração no 

estágio avançado. A coleta dos dados ocorreu 

quinzenalmente. Os indivíduos arbóreos analisados 

foram os que apresentavam diâmetro acima do 

peito (DAP) ≥ 15 cm, medido a 1,30 m do solo. 

Cada indivíduo amostrado foi identificado com 

plaqueta de alumínio com numeração sequencial e 

mensurado a circunferência e estimada a altura 

total (com uma régua marcada a cada 50 cm). As 

espécies foram identificadas por auxílio de 

especialistas do Centro de Ciências Agrárias – 

CECA/UFAL. Os dados foram inseridos em uma 

planilha do Microsoft Excel. A classificação das 

famílias de angiospermas seguiu as recomendações 

do APG IV (2016).  

Cada espécie foi registrada fotograficamente e 

categorizada nos traços referentes à polinização. 

Os traços referentes à polinização estudados foram: 

tamanho da corola (inconspícuo, ≤ 4 mm; pequeno, 

≤ 10 mm; médio, > 10 ≤ 20 mm; grande, > 20 ≤ 30 

mm; e muito grande, > 30 mm) , tipo floral 

(estandarte; pincel; inconspícuo; disco; tubo; 

outros) (FAEGRI, PIJL,1979), recursos (néctar, 

óleo, pólen, outros) (FAEGRI, PIJL,1979), e 

sistema sexual (dióico, monóico e hermafrodita). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No estudo foram registradas 26 espécies, das 

quais 21 ocorreram na área em estágio sucessional 

mais avançado (área 1), 13 ocorreram na área em 

estágio sucessional recente (área 2) e oito espécies 

foram comuns a ambas as áreas (Tabela 1). 

A síndrome de polinização predominante nos 

fragmentos analisados foi a melitofilia. Na área 1, 
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as síndromes que mais apareceram foram: 

melitofilia (n=12),outros insetos (n=4), diversos 

pequenos insetos (n=1), esfingofilia/quiropterofilia 

(n=1),quiropterofilia (n=1). Já na área 2 foi a 

melitofilia (n=11), diversos pequenos insetos (n=1) 

e esfingofilia/quiropterofilia (n=1). 

 
Tabela 1. Lista das espécies vegetais encontradas durante o estudo na área 1 (vegetação em estágio avançado) e área 2 (vegetação em 

estágio recente) na RPPN Santa fé localizada no Município de Tanque D’arca, AL. 

Família Espécie Área Síndrome 

Anacardiaceae 

Spondias macrocarpa Engl. área 1 Melitofilia 

Tapirira guianensis Aubl. área 2 Melitofilia/miiofilia 

Thyrsodium spruceanum Benth. área 2 Outros insetos 

Bixaceae  Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. área 2 Melitofilia 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. área 1 e área 2 Melitofilia 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand área 2 Melitofilia 

Cannabaceae  Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. área 1 Melitofilia 

 

Fabaceae 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record área 2 Melitofilia/Psicofilia 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan área 1 Melitofilia 

Bowdichia virgilioides Kunth área 1 e área 2 Melitofilia 

Inga cayennensis Sagot ex Benth. área 1 e área 2 Esfingofilia/quiropterofilia 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld área 1 e área 2 Melitofilia 

Swartzia pickelii Killip ex Ducke área 2 Melitofilia 

Hymenaea courbaril L. área 2 Quiropterofilia 

Hypericaceae  Vismia guianensis (Aubl.) Choisy área 2 Melitofilia 

Lauraceae Ocotea glomerata (Nees) Mez área 2 Outros insetos 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. área 2 Melitofilia 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. área 1 Melitofilia 

Myrtaceae Campomanesia dichotoma (O.Berg) Mattos área 1 e área 2 Melitofilia 

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz área 2 Outros insetos 

Polygonaceae  Coccoloba mollis Casar. área 1 e área 2 Melitofilia 

Rhamnaceae  Ziziphus joazeiro Mart. área 1 Melitofilia 

Salicaceae  Casearia sylvestris Sw. área 2 Melitofilia 

Sapindaceae 
Cupania oblongifolia Mart. área 1 e área 2 Diversos pequenos insetos 

Talisia esculenta (Cambess.) Radlk. área 1 e área 2 Melitofilia 

Sapotaceae  Pouteria venosa (Mart.) Baehni área 2 Outros insetos 

 
Os resultados observados convergem com os de 

Silva (2015) e demonstra a predominância da 

melitofilia como a síndrome ocorrente em 

ecossistemas de Mata Atlântica. A síndrome de 

polinização por abelhas foi a mais representativa 

também no estudo de Silva et al. (2012), 

apresentando porém, na área de sucessão mais 

avançada, algumas espécies vegetais apresentaram 

uma maior seletividade quanto ao seu polinizador.  

 
Figura 1 – Quantitativo de espécies vegetais por síndrome de 

polinização em uma área em estado sucessional mais avançado 

(área 1) e em uma área em estado sucessional recente (área 2) 

na RPPN Santa Fé localizada no Município de Tanque D’arca, 

AL. 

 

Na área 1, é possível destacar árvores 

polinizadas por morcegos (quiropterofilia), que são 

polinizadores grandes e possui rápido 

metabolismo, estes tem tendência a escolher flores 

mais altas por serem mais acessíveis devido à 

distância do solo e da vegetação, de acordo com 

Diniz  et al. (2018), fato que explica a presença 

destes polinizadores na área mais avançada e 

desenvolvida. 

Observa-se nos resultados que a proporção das 

síndromes encontradas em fragmentos de Mata 

Atlântica por Girão (2006) são em maior parte de 

espécies que são polinizadas por insetos de 

pequeno porte, dentre eles: abelhas, moscas, 

mariposas e vespas. 
  

Atributos florais 

Sistema Sexual 
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O tipo de sistema sexual mais encontrado nas 

duas áreas foi hermafrodita. Na área de estágio 

sucessional mais avançado a distribuição seguiu a 

seguinte ordem: hermafrodita (56%), seguida de 

monóico (22%), dióico (22%). Na área de estágio 

sucessional recente, apenas dois sistemas sexuais 

foram encontrados, sendo eles: hermafrodita 

(58%), e monóico (42%). 

De modo geral, denota-se a predominância de 

um sistema sexual hermafrodita representa uma 

vantagem para a polinização das espécies. Dentre 

as vantagens, de acordo com Araújo et al. (2009), 

incluem a necessidade de apenas um perianto e, em 

alguns casos, uma única dose de néctar para ambos 

os sexos florais. Além disso, em uma única visita o 

polinizador pode tanto depositar o pólen no 

estigma quanto retirar pólen das anteras.  

Na área 1 (mais avançada) também há uma 

proporção de espécies dióicas, órgão esse que se 

configura como sendo um órgão mais 

especializado, e depende profundamente das 

interações ecológicas, uma vez que tem-se órgão 

masculino em uma flor e o feminino em outra. 

Logo, a dioicia pode ser associada à polinização 

mais generalista (BAWA, OPLER, 1975). 

 

 
 
Figura 2 - Quantitativo do tipo de sistema sexual de espécies 

arbóreas em uma área em estado sucessional mais avançado 

(área 1) e em uma área em estado sucessional recente (área 2) 

na RPPN Santa Fé, localizada no munícipio de Tanque D’arca, 

AL 

 

Tamanho da corola 

A maioria das espécies (33%) da área mais 

avançada apresentou tamanho da corola pequeno, 

seguida de inconspícuo (22%), médio (22%), 

grande (17%), e muito grande (6%). 

Já tamanho de corola mais encontrado dentre as 

espécies levantadas na área mais recente, foi 

pequeno (41%), grande (25%), seguida de 

inconspícuo (17%), médio (17%), e muito grande 

(6%).  

Na floresta de estágio avançado é possível 

destacar a particularidade do aparecimento de 

flores muito grandes, fato associado ao 

desenvolvimento e adaptação da floresta, que se 

transforma afim de atrair polinizadores maiores e 

especializados. 
 

 
Figura 3 - Quantitativo do tipo do tamanho da corola de 

espécies arbóreas em uma área em estado sucessional mais 

avançado (área 1) e em uma área em estado sucessional recente 

(área 2) na RPPN Santa Fé, localizada no munícipio de Tanque 

D’arca, AL 

 

Cor 
A porcentagem de flores claras na área 1 

(incluindo espécies de flores amarelas, brancas e 

cremes) foi de 74% enquanto as flores vistosas 

(verdes, vermelhas, roxas, violetas) somaram 26%. 

Já área 2, as flores claras demonstraram 67%, 

enquanto as flores vistosas 33%. No entanto, é 

possível destacar que em ambas as áreas foram 

encontradas espécies na cor branca e cremes. 

A predominância de flores claras encontradas 

nas áreas estudadas corrobora com os resultados 

observados por Araújo et al. (2009) onde pode-se 

observar em remanescentes de Mata Atlântica 

maior incidência de flores claras. 

 

Recursos 

O recurso mais encontrado foi o néctar/pólen 

representando (44%) das espécies na área mais 

avançada e (40%) área mais recente. 

A área mais avançada teve ainda destaque na 

ocorrência de néctar (28%), pólen (22%) e 

óleo/pólen (6%), e na área mais recente, os recursos 

que ocorreram foi néctar (46%), pólen (15%). 

De acordo com Araújo et al.2009, o pólen (rico 

em proteínas), e o néctar (rico em açúcares)  são 

dois recursos de extrema importância para atração 
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de polinizadores, pois são importantes fontes 

nutritivas. 

As plantas podem ainda fornece óleo, rico em 

lipídios, sendo uma importante fonte energética 

largamente utilizada por abelhas para alimentação 

na fase larval. 

 
Figura 4 - Recursos de espécies arbóreas em uma área em 

estado sucessional mais avançado (área 1) e em uma área em 

estado sucessional recente (área 2) na RPPN Santa Fé, 

localizada no munícipio de Tanque D’arca, AL 

 

CONCLUSÃO  
A partir dos resultados obtidos, foi possível 

concluir que os estudos que envolvem traços florais 

são de extrema importância e fundamentais para a 

compreensão de diversos processos e interações 

ecológicas. 

A melitofilia foi a síndrome mais representativa 

dentre as síndromes que ocorreram em ambas as 

áreas, o que confirma a importância das abelhas 

como principais visitantes florais. 

Espécies hermafroditas, pequenas e brancas 

predominaram nas duas áreas. Dentre os recursos 

ofertados houve a predominância de néctar/pólen, 

que são dois recursos de extrema importância para 

atração de polinizadores, pois são importantes 

fontes nutritivas. 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo classificar com auxílio de geotecnologias as trilhas disponíveis ao uso 

público no Parque Nacional do Caparaó, além de gerar material para sinalização, bem como padronizar as informações 

cedidas aos visitantes. O presente estudo foi realizado no Parque Nacional do Caparaó (PNC), situado na divisa dos 

estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Com o uso dos dados obtidos pelo receptor de GPS foram gerados perfis 

altimétricos de cada uma das trilhas com o auxílio dos recursos do software Google Earth. Em seguida, com o uso do 

software QGis versão 2.18.12, por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG), foram criados mapas de localização 

de cada trilha, bem como a demarcação das curvas de nível. Para a classificação das trilhas, foi utilizada a norma técnica 

ABNT NBR 15505-2, que utiliza quatro critérios: severidade do meio, intensidade de esforço físico, orientação no 

percurso e condições do terreno. Os resultados obtidos evidenciaram que a maioria dos percursos apresentou severidade 

moderada e intensidade com pouco esforço. Já a orientação dos percursos apresenta em sua maioria caminhos bem 

definidos, enquanto que as condições do terreno apresentaram-se como irregulares. A partir do uso de geotecnologias, foi 

possível realizar o perfil altimétrico das 10 trilhas escolhidas para o estudo, assim como a confecção de mapas de 

localização. Além disso, foi possível a classificação das trilhas de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15505-2. 

Segundo essa norma técnica, as trilhas que levam ao Pico da Bandeira (Terreirão – Pico da Bandeira e Casa Queimada - 

Pico da Bandeira) são as que apresentaram os maiores indicadores de dificuldade, enquanto a Trilha do cipó foi a que 

apresentou os menores indicadores. 

Palavras-chave: SIG, Unidade de Conservação, Uso Público. 

 

Use of geotechnologies as a tool for classification of trails in the Caparaó’s National Park 
 

ABSTRACT: The objective of the present study was to classify, with the aid of geotechnologies, the trails available for 

public use in the Caparaó’s National Park, in addition to generating material for signaling, as well as standardizing the 

information given to visitors. The present study was carried in The Caparaó’s National Park (CNP), located in the border 

of the states of Espírito Santo and Minas Gerais. Using the data obtained by the GPS receiver, altimetric profiles of each 

of the tracks were generated with the help of the Google Earth software resources. Then, using the QGis software version 

2.18.12, through the Geographic Information System (GIS), location maps of each track were created, as well as the 

demarcation of the contours. For the classification of the trails, the technical standard ABNT NBR 15505-2 was used, 

which uses four criteria: severity of the environment, intensity of physical effort, orientation in the course and terrain 

conditions. The results showed that most of the courses had moderate severity and intensity with little effort. The 

orientation of the trajectories presents, in its majority, well defined paths, whereas the conditions of the ground was 

irregular. From the use of geotenologies, it was possible to perform the altimetric profile of the 10 trails chosen for the 

study, as well as the mapping of location. In addition, it was possible to classify the tracks according to the technical 

standard ABNT NBR 15505-2. According to this standard, the trails that lead to Pico da Bandeira (Terreirão - Pico da 

Bandeira and Casa Queimada - Pico da Bandeira) are the ones that presented the greatest indicators of difficulty, while 

the Trilha do Cipó was the one that presented the smallest indicators. 

Keywords: GIS, Conservation Unit, Public Use. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Lei Nº 9.985 de 18 de julho de 2000, instituiu 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

Este classificou as unidades de conservação 

levando em consideração aspectos importantes 

para a conservação da biodiversidade, separando-

as em dois grandes grupos: de uso sustentável e de 

proteção integral (onde se enquadram os Parques 

Nacionais).  

O Parque Nacional do Caparaó (PNC), criado 

pelo Decreto Federal Nº 50.646/61, se situa entre 

os estados de Minas Gerais e Espirito Santo. Com 

o principal intuito de conservação ambiental, a 

criação do PNC estimulou também o turismo 
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regional, visto que abriga diversas atrações, como 

o Pico da Bandeira, o terceiro cume mais alto do 

Brasil (MMA/ICMBio, 2015). Nos meses de verão, 

o parque recebe 600 visitantes por dia. No ano de 

2018 foi registrado um total de 81.679 visitantes 

(MMA/ICMBio, 2019). 

O uso público possibilitou a realização de 

atividades de ecoturismo nas unidades de 

conservação seguindo o princípio de turismo de 

baixo impacto ambiental. Este objetiva a 

conscientização ambiental por meio da 

compreensão sobre o meio ambiente, além de 

favorecer o bem-estar da comunidade (PIRES, 

1998).  

O Ecoturismo faz uso das atrações de beleza 

cênica e potencial recreativo, sendo que dentro das 

Unidades de Conservação, as áreas designadas para 

uso público contam com percursos 

predominantemente compostos por trilhas. A 

norma ABNT NBR ISO 1505-2/2008 estabeleceu 

critérios para a classificação de percursos 

turísticos, classificando-os de acordo com a 

severidade e características encontradas durante a 

realização dos mesmos.  

Uma das formas de identificação das 

características físicas do terreno de trilhas é por 

meio das geotecnologias. Estas são ferramentas 

tecnológicas utilizadas nos processos de 

recolhimento de dados, tratamento e diagnóstico, 

que levam em consideração a localização no globo. 

Dentre as ferramentas de geoprocessamento dá-se 

destaque ao Sistema de Informação Geográfica 

(SIG). Segundo Burrough (1986) visa a análise do 

espaço geográfico e características da superfície 

terrestre por meio do tratamento de informações 

gráficas e alfanuméricas. 

Informações confiáveis quanto às condições 

físicas presentes em uma trilha, permitem ao 

visitante planejar-se e ponderar as possíveis 

limitações a serem enfrentadas. Diante disso, a 

classificação de trilhas se justifica no fato de, ao 

gerar informação sobre os percursos, esses dados 

podem ser disponibilizados ao visitante, 

proporcionando o acesso às atividades turísticas de 

forma mais segura (ABNT, 2008).  

Nesse sentido, o presente estudo teve como 

objetivo classificar com auxílio de geotecnologias 

as trilhas disponíveis ao uso público no Parque 

Nacional do Caparaó, além de gerar material para 

sinalização, bem como padronizar às informações 

cedidas aos visitantes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O presente estudo foi realizado no Parque 

Nacional do Caparaó (PNC), situado na divisa dos 

estados do Espírito Santo e Minas gerais (Figura 1). 

O parque abrange nove municípios, sendo eles: 

Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó e Espera 

Feliz, totalizando 20,6 % do PNC no estado de 

Minas Gerais (MG), e Divino de São Lourenço, 

Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi e Iúna, 

totalizando 79,4% do Parque no estado do Espírito 

Santo (ES). O PNC abrange uma área de 31,8 mil 

hectares. 

O PNC está localizado entre as coordenadas 

geográficas 20°37’ e 20°19’ Latitude Sul; 41°43’ e 

41°55’ Longitude Oeste. Sua vegetação está 

classificada como Mata atlântica, mais 

precisamente composta por Floresta Ombrófila 

Densa (Montana e Alto Montana); Floresta 

Estacional Semidecidual Montana e Campos de 

Altitude (IBAMA, 1995). 

 

  

 
Figura 1. Mapa de localização do Parque Nacional do Caparaó. 

 

Segundo MMA/ICMBio (2015), a região do 

PNC possui temperaturas amenas, com médias 

entre 19 ºC e 22 ºC. Porém, como toda a área 

encontra-se no maciço do Caparaó, as grandes 

elevações influenciam alguns dos parâmetros 

climáticos e condições do tempo. Assim, nos locais 

mais elevados durante os meses de junho e julho, 

são frequentes temperaturas mínimas de até 4 ºC 

negativos, sendo comum a ocorrência de geadas. A 

precipitação total anual varia entre 1.000 mm e 

1.500 mm, sendo a umidade relativa do ar elevada 

em todos os meses do ano, sendo raramente 

registrados valores menores que 70 %. 

 

Levantamento de dados 
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O estudo foi realizado entre os meses de 

novembro e dezembro de 2018. As trilhas foram 

demarcadas utilizando o receptor do Global 

Positioning System (GPS), modelo Garmin Etrex 

30. Os dados meteorológicos foram retirados da 

estação meteorológica situada na portaria em Pedra 

Menina - ES, dados referentes aos meses de 

novembro de 2017 a novembro de 2018. 

Para a construção dos mapas foram utilizados a 

base de dados Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM), disponibilizado pela Embrapa 

Monitoramento por Satélite (MIRANDA, 2005), 

os shapefiles dos estados e municípios 

disponibilizados pelo IBGE (2007) e o shapefile 

com os limites do PNC disponibilizado pelo 

ICMBio (2018). 

 

Análise dos dados 

Com o uso dos dados obtidos pelo receptor de 

GPS (localização e altitude), foram gerados perfis 

altimétricos de cada uma das trilhas com o auxílio 

dos recursos do software Google Earth. Em 

seguida, com o uso do software QGis versão 

2.18.12, por meio do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), foram criados mapas de 

localização de cada trilha, bem como a demarcação 

das curvas de nível. 

Para a classificação das trilhas, foi utilizada a 

norma técnica ABNT NBR 15505-2, que utiliza 

quatro critérios: severidade do meio (Tabela 1); 

intensidade de esforço físico (Tabela 2), sendo esta 

calculada com base no índice de esforço, que 

utiliza o tempo do deslocamento na horizontal e o 

esforço adicional para subida e descida; orientação 

no percurso (Tabela 3) e condições do terreno 

(Tabela 4). 

Para caracterizar cada percurso conforme os 

itens, as trilhas foram organizadas em planilhas 

eletrônicas e divididas em trechos com 

características similares de declividade e condições 

físicas da trilha. 
 

Tabela 1. Classificação da trilha segundo a severidade do 

meio. 

Valor Classificação Número de Fatores 

1 Pouco severo Até 3 

2 Moderadamente severo 4 ou 5 

3 Severo 6 a 8 

4 Bastante severo 9 a 12 

5 Muito severo Pelo menos 13 

Fonte: Adaptado de NBR 15505-2. 

 

Tabela 2. Classificação da trilha segundo a intensidade de 

esforço físico. 

Valor Classificação 

Estimativa de 

duração da atividade 

de caminhada (h) 

1 Pouco esforço Até 1 

2 Esforço moderado Mais de 1 até 3 

3 Esforço significativo Mais de 3 até 6 

4 Esforço intenso Mais de 6 até 10 

5 Esforço extraordinário Mais de 10 

Fonte: Adaptado de NBR 15505-2. 

 

Tabela 3. Classificação da trilha segundo a orientação no percurso. 

Valor Classificação Condições de orientação no percurso 

1 Caminhos bem definidos 
Caminhos principais bem delimitados ou sinalizados.  Manter-se sobre o caminho não 

exige esforço de identificação do traçado. 

2 
Caminho ou sinalização que 

indica a continuidade 

Existe um traçado claro do caminho sobre o terreno ou sinalização para a continuidade 

do percurso, sem necessidade de uma interpretação precisa dos acidentes geográficos. 

3 

Exige a identificação de 

acidentes geográficos e de 

pontos cardeais 

Ainda que o itinerário se desenvolva por traçado sobre trilhas, marcados por acidentes 

geográficos ou passagem de outras pessoas, a escolha do itinerário adequado depende 

do reconhecimento dos acidentes geográficos e dos pontos cardeais. 

4 
Exige habilidades de navegação 

fora do traçado 

Não existe traçado sobre o terreno, nem segurança de contar com pontos de referência 

no horizonte. O itinerário depende da compreensão do terreno e do traçado de rumos. 

5 

Exige navegação para utilizar 

trajetos alternativos e não 

conhecidos previamente 

O itinerário depende da compreensão do terreno e do traçado de rotas, além de exigir 

capacidade de navegação para completar o percurso. 

Fonte: Adaptado de NBR 15505-2. 

 

Tabela 4. Classificação da trilha segundo as condições do terreno. 

Valor Classificação Condições do terreno 

1 
Percurso em 

superfícies planas 
Estradas e pistas para veículos, independentemente da sua inclinação, com piso plano e regular. 

2 
Percurso por caminhos 

sem obstáculos 

Caminhos por diversos terrenos firmes, que mantenham a regularidade do piso sem grandes 

inclinações nem obstáculos que requeiram grande esforço físico para serem ultrapassados. 
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3 

Percurso por trilhas 

escalonadas ou 

terrenos irregulares 

Percurso por trilhas com obstáculos ou degraus irregulares, de tamanho, altura e inclinação 

diferentes. Travessias de áreas pedregosas ou com afloramentos rochosos. 

4 
Percurso com 

obstáculos 
Caminhos com obstáculos que podem exigir saltos ou a utilização das mãos. 

5 
Percurso que requer 

técnicas verticais 
Trechos que exigem técnicas de escalada e a utilização de equipamentos específicos. 

Fonte: Adaptado de NBR 15505-2. 
 

Para caracterizar cada percurso conforme os 

itens, as trilhas foram divididas em trechos com 

características similares de declividade e condições 

físicas da trilha. Os dados foram organizados em 

planilhas eletrônicas 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram amostradas 10 trilhas de uso público 

(Tabela 5), somando um total de 13.459 m de 

trilhas. 

Os mapas dos percursos (Figura 2) e os perfis 

altimétricos destes (Figura 3) evidenciaram a 

altitude elevada da maioria dos atrativos no PNC. 

Além disso, o ganho em altura é bem acentuado 

acima de 2648 m, principalmente nos percursos 

que levam ao Pico da Bandeira. As trilhas de acesso 

aos recursos hídricos tem uma altitude um pouco 

menor, em torno de 1495 m e, as demais trilhas 

apresentam uma altitude ainda mais baixa, por 

volta dos 1422 m. 

No aspecto severidade do meio (perigos e outras 

dificuldades decorrentes do meio natural) a 

classificação das trilhas do PNC (Tabela 6), 

mostrou que existe um predomínio de percursos de 

severidade moderada. Apenas duas trilhas foram 

classificadas como muito severas, sendo elas as 

trilhas Terreirão- Pico da Bandeira e Pico da 

bandeira e Pico da bandeira - Casa Queimada. 

Estes 

  
Tabela 5. Comprimento das trilhas de Uso Público do Parque 

Nacional do Caparaó. 

Trecho Comprimento 

Tronqueira/Terreirão 3600 m 

Terreirão/Pico da Bandeira 3200 m 

Casa Queimada/Pico da Bandeira 4800 m 

Tronqueira/Vale Encantado 352 m 

Cachoeira da Farofa 80 m 

Cachoeira Bonita 183 m 

Macieira/Cachoeira dos Sete Pilões 202 m 

Macieira/Cachoeira do Aurélio 957 m 

Mirante do Jacú 367 m 

Trilha do Cipó 160 m 

 

 
Figura 2. Localização das trilhas de uso público do Parque 

Nacional do Caparaó. 
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Figura 3. Perfis altimétricos das trilhas de uso público do 

Parque Nacional do Caparaó. 

 

percursos levam ao ponto mais alto do parque 

(2892 m), o que acarreta trilhas sem acesso à água, 

com alta probabilidade de ocorrências de ventos 

fortes e frio, possibilidade de diminuição da 

visibilidade devido a fatores atmosféricos, 

necessidade de uso de mãos para prosseguir no 

percurso assim como a possibilidade de queda no 

vazio. 

Quanto à intensidade de esforço, relacionada 

com esforço físico requerido para cumprir o 

percurso (levando em conta extensão e desníveis), 

a maioria dos percursos apresentou intensidade 

com pouco esforço, onde a relação dos desníveis 

com o comprimento da trilha foi pequena. As 

trilhas Tronqueira – Terreirão e Terreirão – Pico da 

Bandeira, apresentaram esforço significativo, 

devido aos trechos de acentuado aumento da 

declividade. Já a trilha Casa Queimada - Pico da 

Bandeira apresentou uma intensidade de esforço 

intenso, uma vez que existem trechos com 

declividade muito elevada, chegando a mais de 45º. 

Já em relação à orientação no percurso, que 

concerne o grau de dificuldade para orientação 

(presença de sinalização, trilhas bem marcadas e 

pontos de referência), as trilhas apresentaram 

durante a classificação um predomínio de 

caminhos bem definidos, isso se dá pela 

delimitação e sinalização clara do percurso a ser 

realizado. Apenas as trilhas Tronqueira – Terreirão 

e Terreirão - Pico da Bandeira necessitam de um 

traçado claro do caminho sobre o terreno ou 

sinalização que indique a continuidade. Já a trilha 

Casa queimada - Pico da Bandeira exige a 

identificação de pontos cardeais e o 

reconhecimento dos acidentes geográficos para 

uma melhor orientação no percurso. 

 Em relação às condições do terreno, que 

reportam os aspectos encontrados no percurso em 

relação ao piso e às condições para percorrê-lo, a 

maior parte das trilhas apresentaram terrenos 

irregulares. Essa classificação se deu devido às 

trilhas apresentarem trechos com inclinações 

diferentes, além da existência de áreas pedregosas 

e com afloramentos rochosos. Porém, quatro trilhas 

foram classificadas como caminhos sem 

obstáculos, devido à presença de terrenos firmes, 

que não apresentam grandes inclinações nem 

obstáculos que exigem esforço físico para 

ultrapassá-los. 

Segundo Ghillaumon (1977) as trilhas 

interpretativas possuem um caráter mais educativo 

e normalmente são de curta extensão. Desta forma, 

a Trilha do Cipó, com esses objetivos, apresenta 

um trajeto curto e sem grandes dificuldades, o que 

pode ser comprovado pela classificação realizada, 

onde esta trilha encontra-se com os menores 

índices de dificuldade em todos os aspectos. 

Apenas Costa (2012) e Fetter et al. (2012) 

fizeram trabalhos com objetivos similares ao 

presente trabalho, porém todos com metodologias 

diferentes de classificação, apesar do manual de 

sinalização de trilhas do ICMbio/MMA indicar a 

norma ABNT NBR ISO 1505-2 para classificação 

das trilhas nas unidades de conservação. 

Desta forma informações da dificuldade das 

trilhas permitiram ainda, criar estimativas 

padronizadas do tempo gasto em cada trilha. Isso 

se deve a redução da subjetividade nas avaliações 

realizadas com auxílio das geotecnologias (SILVA 

et al., 2012). Assim, o visitante pode programar o 

tempo de ida e volta para os atrativos levando em 

consideração a dificuldade de cada percurso. Tais 

informações serão disponibilizadas em placas 

sinalizadoras (Figura 4). 
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Figura 4. Placa de sinalização das trilhas de Uso Público do Parque Nacional do Caparaó. 

Tabela 6. Classificação da dificuldade das trilhas de Uso Público do Parque Nacional do Caparaó. 

Trecho Severidade Intensidade Orientação 
Condições do 

terreno 

Tronqueira/Terreirão Bastante severo 
Esforço 

significativo 

Sinalização que indica a 

continuidade 
Terrenos irregulares 

Terreirão/Pico da Bandeira Muito severo 
Esforço 

significativo 

Sinalização que indica a 

continuidade 
Terrenos irregulares 

Casa Queimada/ Pico da 

Bandeira 
Muito severo Esforço intenso 

Exige a identificação de 

pontos cardeais 
Terrenos irregulares 

Tronqueira/Vale Encantado Severo Pouco esforço Caminhos bem definidos Terrenos irregulares 

Cachoeira da Farofa 
Moderadamente 

severo 
Pouco esforço Caminhos bem definidos 

Caminhos sem 

obstáculos 

Cachoeira Bonita 
Moderadamente 

severo 
Pouco esforço Caminhos bem definidos 

Caminhos sem 

obstáculos 

Macieira/Cachoeira dos Sete 

Pilões 

Moderadamente 

severo 
Pouco esforço Caminhos bem definidos 

Caminhos sem 

obstáculos 

Macieira/Cachoeira do 

Aurélio 
Severo Pouco esforço Caminhos bem definidos Terrenos irregulares 

Mirante do Jacú Bastante severo Pouco esforço Caminhos bem definidos Terrenos irregulares 

Trilha do Cipó 
Moderadamente 

severo 
Pouco esforço Caminhos bem definidos 

Caminhos sem 

obstáculos 

 

CONCLUSÕES 

A partir do uso de geotenologias, foi possível 

realizar o perfil altimétrico das 10 trilhas 

escolhidas para o estudo, assim como a confecção 

de mapas de localização. Além disso, foi possível 

a classificação das trilhas de acordo com a norma 

técnica ABNT NBR 15505-2.  

Segundo a norma técnica utilizada, as trilhas 

que levam ao Pico da Bandeira (Terreirão – Pico da 

Bandeira e Casa Queimada - Pico da Bandeira) são 

as que apresentaram os maiores indicadores de 

dificuldade com relação à severidade, intensidade, 

orientação e as condições do terreno. Já a Trilha do 

cipó, por ser uma trilha interpretativa, foi a que 

apresentou os menores indicadores de dificuldade. 
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RESUMO: A cidade de Patos, localizada na depressão sertaneja e inserida no bioma caatinga, floresce sob um clima 

seco, com baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas, o que afeta severamente a saúde dos seus habitantes. Nestas 

condições, a arborização é uma aliada importante do conforto térmico, uma vez que reduz a incidência de raios solares 

sobre a superfície e proporciona aumento de umidade no ambiente. Para tanto, usaram-se imagens aéreas digitais do bairro 

Bivar Olinto, obtidas com drone, como amostra representativa de áreas periféricas, para mapear e calcular índices de 

cobertura vegetal. Usando o programa QGIS, criou-se mapa de calor, que associa espaços verdes ao possível conforto 

térmico, considerando todo composto arbóreo visualizado nas imagens. Três tipos de superfícies características, 

classificadas como revestimento asfáltico, calçamento com paralelepípedo e solo descoberto, foram amostrados em 

pontos representativos de cobertura vegetal densa, cobertura pouco densa e cobertura vegetal inexistente, para medição 

da temperatura na superfície, tomada em quatro pontos distintos, utilizando termômetro digital infravermelho B-MAX, 

mira LASER, totalizando 36 medições. Os resultados mostraram baixo índice de cobertura vegetal (ICV), com um 

percentual de 6,64 %, e que, mesmo que se possa associar certo conforto térmico aos pontos com alto índice de vegetação, 

onde foram constatados menores valores de temperatura na superfície, ainda há grande fragilidade arbórea no bairro e 

descaso dos moradores em relação ao componente vegetativo. 
Palavras-chave: Conforto térmico, drone, vegetação, mapeamento 

 

Use of geotechnologies in the mapping o the afforestation Bivar Olinto Neighborhood in the city of Patos 

– PB 

 
ABSTRACT: The city of Patos, located in the hinterland depression and inserted in the caatinga biome, blooms under a 

dry climate, with low relative humidity of the air and high temperatures, which severely affects the health of its 

inhabitants. Under these conditions, afforestation is an important ally of thermal comfort, as it reduces the incidence of 

solar rays on the surface and provides increased humidity in the environment. For this purpose, digital aerial images of 

the neighborhood Bivar Olinto, obtained with a drone, were used as a representative sample of peripheral areas to map 

and calculate indices of vegetation cover. Using the QGIS program, a heat map was created, which associates green 

spaces to the possible thermal comfort, considering all the tree compound visualized in the images. Three types of 

characteristic surfaces, classified as asphalt pavement, cobbled pavement and uncovered soil, were sampled at 

representative dense vegetation cover, low density cover and nonexistent vegetation cover to measure surface 

temperature, taken at four different points using B-MAX infrared digital thermometer, LASER scope, totaling 36 

measurements. The results showed a low vegetation cover index (ICV), with a percentage of 6.64%, and that, even if 

thermal comfort can be associated to points with a high vegetation index, where lower surface temperature values were 

observed, there is still great arboreal fragility in the neighborhood and residents' disregard for the vegetative component. 

Keywords: Thermal comfort, drone, vegetation, mapping 

 

 
INTRODUÇÃO 

A arborização urbana é um assunto bastante 

discutido em todo o mundo, porém, mesmo diante 

da evidência de que a temática discutida deve ser 

levada à prática, verifica-se um avanço muito lento 

nesta direção, denotando que os seus reais valores 

ainda não são cultivados. 

De acordo com Melo e Ronanini (2005), na 

prática, o que ocorre é um crescimento 

desordenado da população, gerando demanda por 

mais áreas para moradias, estradas e outras 

instalações essenciais para a sociedade, enquanto a 

arborização urbana foi cada dia se esvaindo pelo 

efeito antrópico. As políticas públicas provocam 

esse avanço e, muitas vezes, são os principais 

agentes de ocupações de áreas inapropriadas. 

Para produzir efeito de imediato e de forma 

relevante para a população, a arborização nas 

cidades requer, principalmente, planejamento, que 

deve ser orientado para a promoção de melhoria 
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significativa do ambiente e prevenção contra 

acidentes futuros, como queda de árvores, riscos 

com fiações e outros aspectos gerais abordados que 

possam trazer riscos ao bem-estar das pessoas 

(VILLARINHO et. al, 2005). 

Um bom planejamento da arborização deve 

levar em conta os aspectos do contínuo processo de 

crescimento da população e ocupação dos espaços, 

fazendo-se necessário o mapeamento dessas áreas, 

para delimitação e monitoramento de incrementos 

ou redução das áreas verdes urbanas, tendo ainda 

em vista os impactos ambientais causados em 

geral, como processos de erosão, rompimento de 

bacias, em regra, todo fenômeno que afete a 

sociedade e seja passivo de monitoramento por 

satélite. 

Uma ferramenta computacional importante para 

auxiliar nessa tarefa é o QGIS, que opera em 

ambiente com Sistema de Informações Geográficas 

(SIG). Trata-se de um software que pode ser obtido 

de forma gratuita, mas que, por ser um projeto de 

Código Aberto, sua manutenção depende de 

contribuições dos usuários, que podem ser tanto em 

âmbito funcional quanto financeiro. Este software 

apresenta vasta aplicação operacional, com várias 

ferramentas que facilitam uma visão detalhada do 

campo, oferecendo a possibilidade de gerenciar, 

analisar, compor dados e mapas com boa qualidade 

(TURCHETTO et al., 2014). 

Entendendo que o planejamento arbóreo na 

cidade deve contemplar grandes espaços verdes e, 

desta maneira, contribuir para a melhor qualidade 

de vida e bem-estar da população, procurou-se, 

neste trabalho, avaliar se a arborização do bairro 

Bivar Olinto, na cidade de Patos-PB, atende, de 

maneira significativa, ao quantitativo de área verde 

necessário em relação à sua população. 

Para tanto, levantaram-se dados de campo e por 

meio de imagens aéreas obtidas por drone e, com a 

utilização do software QGIS, gerou-se um banco de 

dados que possibilitou o mapeamento e a 

representação desses dados, o que pode auxiliar no 

adequado planejamento paisagístico do referido 

bairro  

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido no período de julho 

a dezembro de 2018, no bairro Bivar Olinto, 

localizado na porção Sudoeste da cidade de Patos–

PB (Figura 1). De acordo com a nova divisão 

regional do Brasil, a cidade de Patos-PB está 

localizada na região geográfica intermediária e 

imediata da Paraíba (IBGE, 2010) e sua posição 

geográfica é definida pelas coordenadas 07° 01’ 

28”S de latitude e 37° 16’ 48” W de longitude, com 

altitude média de 242m. 

 

 
 

Figura─1 Mapa de localização do bairro Bivar Olinto na 

cidade de Patos-PB. 

 

A área estudada, identificada na Figura 1, mede 

aproximadamente 30,54 há, da qual foram obtidas 

imagens aéreas a partir de um drone, modelo 

Phantom3 Advenced, com 12 megapixels de 

resolução, num sobrevoo à altura de 200 m, 

cobrindo toda a área no espaço de tempo de 10 

minutos. A altura escolhida está relacionada com a 

autonomia do equipamento, com vistas à utilização 

de apenas uma bateria durante todo o sobrevoo, 

sem, contudo, comprometer a qualidade das 

imagens, que permitiram uma boa diferenciação 

dos alvos (árvores). 

Tendo como base o critério adotado por Nucci 

(2008), a cobertura vegetal foi definida como 

“manchas de vegetação”, considerando todo e 

qualquer composto arbóreo identificado a partir da 

interpretação visual das imagens aéreas obtidas. 

Com o auxílio de SIG, foi elaborado um banco 

de dados contendo informações sobre a área. Por 

um processo de vetorização de alvos, toda a 

vegetação arbórea aparente na imagem foi 

circundada precisamente e pintada de verde. Com 

esses espaços pintados no programa foi possível 

estimar a área verde de cada ponto e, por sua vez, a 

área verde total do bairro, pela soma das áreas de 

todos os pontos vetorizados. 

Para avaliar a cobertura vegetal da área 

estudada, utilizaram-se o Índice de Cobertura 

Vegetal (ICV) e o Índice de Cobertura Vegetal por 

Habitante (ICVH). O primeiro, representa a 

proporção de área coberta com vegetação (copa das 
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árvores), sendo calculado da seguinte fórmula: ICV 

= [superfície total das copas das árvores (m²) / 

superfície total da área (m²)] x 100; o segundo, 

calculado pela fórmula: ICVH = [superfície total 

das copas das árvores (m²) / número de 

habitantes]1, representa a área, em m², de cobertura 

vegetal arbórea por habitante. 

Um mapa de calor foi gerado a partir de dados 

de temperatura próximo à superfície, num total de 

36 pontos, coletados em áreas sistematicamente 

amostradas, caracterizando as seguintes condições: 

revestimento asfáltico; calçamento com 

paralelepípedos e solo descoberto. Em cada uma 

das áreas amostrais, consideram-se, ainda, três 

tipos de sombreamento, a saber: 1) muito denso, 

representando locais com presença de muitas 

árvores; 2) pouco denso, para locais com poucas 

árvores e 3) ausente, referente a locais que não 

possuem sombra proveniente das copas. 

Para cada condição assim definida, foram 

coletados dados de temperatura em 4 pontos, 

utilizando termômetro digital infravermelho B-

MAX, mira LASER, com capacidade para registrar 

temperaturas entre -50°C à 380°C. Todos os dados 

de temperatura foram obtidos no dia 26 de outubro 

de 2018, entre 12:00 às 14:00 horas, tendo em vista 

ser este o intervalo do dia em que se registram os 

maiores índices de insolação na cidade. 

Na geração do mapa de calor, foram utilizados 

dados coletados com GPS de navegação, com 

precisão de 3 metros, para registro das coordenadas 

dos pontos que localizam as árvores, os quais 

foram transferidos para o software, gerando um 

shapifile de pontos, num total de 912 pontos 

(árvores) nas áreas amostradas. Algumas árvores, 

porém, como aquelas que se encontram no interior 

dos domicílios, foram marcadas diretamente pelo 

QGIS, a partir da imagem gerada pelo drone, pelo 

fato de não ser possível a entrada em todos os 

domicílios, para realizar a coleta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 2 apresenta a vista aérea de parte da 

área estudada, com identificação das “manchas de 

vegetação”, conforme define Nucci (2008), 

pintadas de verde com o auxílio do programa 

QGIS. 

 

                                                           
 

 
 

Figura 2 – Imagem de drone sobre o bairro Bivar Olinto, de 

outubro de 2018, com “manchas de vegetação” pintadas de 

verde. 

 

Após vetorização e cálculo de áreas, os 

resultados mostraram que a área média por espaço 

pintado na imagem é de 25 m². É oportuno explicar 

que nem toda mancha de vegetação se trata 

exclusivamente de uma única espécie ou individuo 

no ponto. Como se trata de uma visualização da 

parte aérea, a vetorização ocorreu nos espaços 

verdes contínuos, não se fazendo distinção entre 

indivíduos. Assim, foi calculada a área total de 809 

polígonos (espaços pintados), que, evidentemente, 

não corresponde ao número de indivíduos. 

O espaço total delimitado para a pesquisa 

corresponde a uma área de 305.441,84 m², ou seja, 

aproximadamente 30,54 há. Em termos de espaços 

verdes, a área total foi de 20.268,87 m². De acordo 

com as formulas utilizadas por Gomes e Queiroz 

(2011), o Índice de Cobertura Vegetal (𝐼𝐶𝑉) é 

calculado pela razão entre a área total de todos os 

compostos arbóreos mapeados na área amostrada e 

a área total delimitada para a pesquisa. 
 

(Equação 1) 
 

𝐼𝐶𝑉 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 á𝑟𝑒𝑎
𝑥 100 

𝐼𝐶𝑉 =  
20.268,87

305.441,84
𝑥 100 =  6,64% 

 

O ICV encontrado (6,64%) demonstra a 

fragilidade arbórea do bairro, pouco abaixo do 

valor dos 7,75% de cobertura encontrados em 

estudo feito por Gomes e Queiroz (2011), para a 

cidade de Birigui-SP, sendo que várias cidades 

brasileiras apresentam índices próximos destes, 

não sendo tão superiores. 
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Estes valores, porém, estão muito aquém 

daqueles preconizados por pesquisadores como 

Oke (1973 apud LOMBARDO, 1985) e Sukopp 

e Werner (1991 apud MOURA, 2010), que se 

referem a valores de ICV em torno de 30% e 33%, 

respectivamente, como ideais para um local 

urbano, visando o conforto térmico da população. 

Numa análise mais otimista, se este índice não 

é satisfatório em relação ao valor mínimo desejado, 

ainda é superior ao nível crítico de 5%, dado que 

percentuais inferiores a este podem indicar um 

cenário de desertificação florística, conforme se 

referem Gomes e Queiroz (2011). 

Um dos fatores que podem contribuir para o 

baixo percentual de cobertura vegetal encontrado 

pode ser reflexo do comportamento dos próprios 

moradores que, muitas vezes, utilizam da 

arborização de maneira errada, realizando podas 

drásticas e plantio de espécies em locais 

irregulares. 

A partir do conhecimento da área superficial das 

copas das árvores presentes no local de estudo, 

pode-se calcular o índice de cobertura vegetal por 

habitante, que é dado pela razão entre a área da 

superfície da vegetação, em metros quadrados, e o 

número de habitantes do bairro. 

 

(Equação 2) 

 

ICVH

=  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑠 á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝐼𝐶𝑉𝐻 =  
20.268,87

3.890
=  5,21 

𝑚2

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

Considerando que o número de habitantes foi 

calculado pelo censo 2010, estima-se que a 

população tenha aumentado ao logo desse tempo, 

enquanto a área foi levemente reduzida, para 

eliminar irregularidades e facilitar o planejamento 

de voo e, possivelmente, houve compensações. 

O ICVH calculado foi de 5,21 m² por habitante, 

aparentemente consoante com índice de cobertura 

vegetal. Este valor se apresenta bem distante do 

mínimo proposto pela OMS, que indica 12 m² de 

cobertura vegetal por habitante. 

O resultado demonstra revela a problemática 

cada vez mais evidente nas zonas urbanas, 

corroborando com Saydelles (2005), que afirma 

que a vegetação na cidade está sendo substituída 

por edificações como estradas e moradias, 

evicdenciando o crescimento populacional e a 

decadência dos componentes arbóreos. Deste 

modo, se não houver políticas públicas orientada 

para um planejamento paisagístico urbano, este 

índice, após anos, só tende a diminuir, trazendo 

sérios riscos para a saúde e tornando as cidades 

cada vez mais próximas de um deserto florístico. 

A Figura 3 apresenta o Mapa de Kernel, que 

relaciona os espaços verdes do bairro com um 

possível conforto térmico. 

Com os pontos verdes coletados a partir das 

imagens obtidas pelo drone, num total de 912 

pontos, cada árvore visualizada na imagem foi 

marcada para a criação do mapa de Kernel, que se 

apropria do número de pontos para gerar um mapa 

de calor, que associa diferentes tonalidades aos 

diversos níveis de cobertura vegetal. Neste caso, as 

tonalidades variam do vermelho ao azul, indicando, 

nesta sequência, a variação do menor para o maior 

número de árvores, sendo que a tonalidade 

vermelha representa o valor zero em termos de 

presença de árvores no espaço, enquanto a azul, 

indica a presença de quatro árvores por ponto. Na 

variação da tonalidade laranja encontram-se os 

valores intermediários de cobertura vegetal.  

 

 
 

Figura 3 ─ Mapa de Kernel relacionando os espaços verdes 

do bairro Bivar Olinto com um possível conforto térmico no 

mês de outubro de 2018. 

 

A arborização é uma aliada importante na 

diminuição de gastos com a saúde, já que a mesma 

evita, de maneira considerável, doenças 

respiratórias. Segundo Scanavaca Júnior (2013, p. 

16-17), uma árvore pode capturar até 1,4 Kg de 

gases maléficos ao organismo humano. Ademais, a 

arborização também pode ser referida no estudo 

como meio natural de diminuição de temperaturas, 

elucidando a maneira com que 1m³ de copa pode 

chegar a liberar 0,3 litros de água. Para melhor 

avaliação desta proporção, é bastante citar que uma 
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árvore com 10 m de altura tem uma média de 120 

m³ de copa, liberando 400 litros de água por dia. Se 

comparado a aparelhos de ar condicionado, esse 

valor se torna ainda mais surpreendente, 

equivalendo a 5 aparelhos em funcionamento, 24 

horas por dia. 
De acordo com Oliva e Silva Filho (2017), para 

se diminuir 1°C de temperatura no ambiente, faz-

se necessário o acréscimo de 14, 31% do 

componente arbóreo do local, ou seja, quanto 

maior o índice de vegetação, menor será a 

temperatura do ambiente, como pode ser 

visualizado na Figura 2. Daí, infere-se que o 

conforto térmico em locais onde existem mais 

árvores é bem superior àqueles onde não existem 

árvores nenhuma ou que existam em pequena 

escala. 

Conforme descrito na metodologia, valores de 

temperatura foram registrados em 36 pontos 

distribuídos na área de estudo, cujos resultados 

podem ser explicados segundo faixas de variação 

de temperatura associadas aos três tipos de 

cobertura vegetal, para cada tipo de superfície. 

Inicialmente, observa-se que o menor valor de 

temperatura (30,5°C) foi registrado em área de 

cobertura densa e solo descoberto, enquanto o valor 

mais elevado (69,7°C) ocorreu em áreas de 

revestimento asfáltico e cobertura vegetal 

inexistente. Isto evidencia a necessidade da 

cobertura vegetal para proporcionar conforto 

térmico ou bem-estar da população, de preferência 

cobertura densa nas vias asfaltadas, 

principalmente. 

De maneira geral, a variação da temperatura foi 

a seguinte: nos pontos com vegetação densa, de 

38,1°C a 39°C nas vias asfaltadas, de 34,7°C a 

35,4°C nas ruas calçadas, e de 30,5°C a 31,3°C nos 

locais de solo descoberto; nas áreas de vegetação 

pouco densa, de 42,5°C a 43,2°C nas ruas 

asfaltadas, de 39,8°C a 41°C nas ruas calçadas, e 

de 35,3°C a 36,8°C nos locais de solo descoberto. 

Nos pontos onde o componente arbóreo se fez 

ausente, as temperaturas variaram entre 68°C a 

69,7°C nas ruas asfaltadas, evidenciando os 

maiores valores de temperaturas registradas no 

bairro, como pode ser observado na (Figura 4). 

 

 
 

Figura 4 ─ Média da temperatura em graus célsius de todos 

os pontos coletados no bairro Bivar Olinto em relação ao 

sombreamento à superfície do terreno no mês de outubro de 

2018. 
 

Desta forma, os resultados corroboram com o 

estudo relatado por Gonçalves (2000), cujos dados 

avaliados mostraram uma melhora significativa em 

relação ao conforto térmico, no ambiente que se 

apropria de uma vegetação mais densa, mostrando, 

ainda, que o agrupamento de vários indivíduos é 

mais significativo do que a mesma quantidade de 

indivíduos dispostos em locais distintos.  

Os revestimentos com tonalidades escuras têm 

a capacidade de absorver uma quantidade maior de 

calor em relação aos demais revestimentos. Como 

o termômetro utilizado não mede a temperatura do 

ambiente, mas a da superfície, isso explica os 

valores bastante elevados nos locais com ausência 

de vegetação e revestimento asfáltico da superfície. 

Esses valores elevados de temperatura, medidos 

na superfície, são evidentes causas desconforto 

térmico, indicando que a arborização no bairro 

Bivar Olinto, cidade de Patos – PB, é determinante 

para a qualidade de vida dos seus habitantes. 

 

CONCLUSÕES 

Considerando o alcance da metodologia e 

tecnologias utilizadas neste trabalho, a análise dos 

resultados obtidos permite as seguintes conclusões: 

 O bairro Bivar Olinto, na cidade de Patos-PB, 

apresenta baixa densidade do composto 

arbóreo, refletindo num índice de cobertura 

vegetal consideravelmente baixo (6,64%); 

 A vegetação está diretamente associada ao 

conforto térmico, uma vez que ajuda a diminuir 

a temperatura superficial do terreno; 

 O bairro Bivar Olinto carece de políticas 

públicas que visem incrementar a cobertura 

vegetal, criando mais espaços arbóreos, e que 
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tenha caráter educativo, com motivação para 

preservação; 

 O uso de drones se apresenta como alternativa 

importante no mapeamento da arborização 

urbana representa, por fornecer imagens de alta 

resolução, boa autonomia, cobertura eficiente e 

rapidez na tomada das imagens. 
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RESUMO: A mineração quando realizada sem planejamento e/ou de forma descontrolada pode causar impactos 

ambientais de grandes proporções e em sua maioria irreversíveis. Diante disso, o trabalho objetivou avaliar a contribuição 

de doses crescentes de serapilheira na revegetação de áreas com coprodutos de mineração de vermiculita. O trabalho foi 

desenvolvido no Viveiro Florestal da UAEF/CSTR/UFCG, em ambiente telado de sombite de 50% por 150 dias. O 

coproduto utilizado foi coletado na Mineradora Pedra Lavrada, Santa Luzia – PB, a serapilheira foi coletada em três áreas 

distintas, sendo posteriormente, homogeneizadas. Os tratamentos foram dispostos utilizando delineamento de blocos ao 

acaso, constituídos por cinco doses de serapilheira adicionada ao coproduto de vermiculita, totalizando 15 parcelas. A 

análise estatística foi realizada utilizando o software SISVAR. No levantamento das espécies que emergiram nas bandejas, 

foram identificadas 14 espécies. A Tabebuia auerea apresentou maior massa seca total, em decorrência do maior número 

de indivíduos encontrados. Em relação a biomassa seca da raiz e a massa seca total, o comportamento apresentado foi o 

quadrático significativo com aumento na produtividade da biomassa seca até a dosagem de 20%. Já a massa seca da parte 

aérea, ocorreu uma relação linear positiva, a medida que a dosagem de serapilheira aumentava ocorria um acréscimo na 

produtividade de biomassa seca. Por fim, concluiu-se que a utilização de serapilheira em área degradada é importante 

pois fornecerá nutrientes para o desenvolvimento das espécies inseridas nesses locais. 

Palavras-chave: Coproduto de mineração, Caatinga, espécies nativas  

 

Utilization of litter as a recovery strategy of mining areas in the semiarid paraibano 

 
ABSTRACT: Mining when performed unplanned and / or uncontrolled can cause large and mostly irreversible 

environmental impacts. The objective of this work was to evaluate the contribution of increasing litter doses in the 

revegetation of areas with vermiculite mining co - products. The work was developed in the Forest Nursery of the UAEF 

/ CSTR / UFCG, in a 50% sombite environment for 150 days. The co - product used was collected at the Pedra Lavrada 

Miner, Santa Luzia - PB, the litter was collected in three distinct areas, and later, homogenized. The treatments were 

arranged using a randomized block design, consisting of five litter doses added to the vermiculite co - product, totaling 

15 plots. Statistical analysis was performed using the SISVAR software. In the survey of the species that emerged in the 

trays, 14 species were identified. Tabebuia auerea presented the highest total dry mass, due to the higher number of 

individuals found. In relation to the dry biomass of the root and the total dry mass, the behavior presented was the 

significant quadratic with increase in the dry biomass productivity until the dosage of 20%. On the other hand, the aerial 

part dry mass, a positive linear relationship occurred, as the litter dosage increased, an increase in dry biomass 

productivity occurred. Finally, it was concluded that the use of litter in degraded area is important because it will provide 

nutrients for the development of the species inserted in these places. 

Keywords: Mining co-product, Caatinga, native species 

 

 
INTRODUÇÃO 

As interações entre homem e natureza, na maioria 

das vezes podem causar impactos ambientais graves 

na água, no ar e no solo, modificando paisagens e 

destruindo florestas. Dentre as atividades que mais 

degradam o meio ambiente cita-se a mineração, que 

se realizada sem um devido planejamento pode causar 

impactos severos a paisagem e as suas áreas 

adjacentes. 

No semiárido da Paraíba a mineração é uma das 

atividades com maior expressividade econômica, 

com destaque para exploração de vermiculita e de 

caulim, os rejeitos decorrentes da lavra são 

biologicamente inativos, com o acumulo dos 

subprodutos nos pátios das empresas, acarreta 

impacto ambiental negativo (TRAJANO et al., 2010). 

O impacto da atividade para a região semiárida é 

enorme, pois para a extração dos minerais o solo 

precisa ser revolvido, onde todo tipo de vegetação é 
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suprimida e, muitas vezes, impedida de regenerar-se, 

atrelado a isso o nível pluviométrico dessas regiões 

que é baixo, comprometendo assim a possibilidade de 

regeneração das espécies e elevando a possibilidade 

de desertificação.  

A mineração provoca efeitos danosos aos solos, 

dentre estes, podemos citar, a remoção do solo fértil 

e consequentemente a perda de nutrientes, poluição 

de mananciais, poluição sonora e do ar, impacto 

visual, além de intensificar os processos erosivos e 

assoreamento. Essas atividades se tornam 

preocupantes por muitas vezes atingirem a 

comunidade microbiana, partes extremamente 

sensíveis às interferências diretas sobre o meio e que 

pode servir como um rápido indicador de mudanças 

no solo.  

Especificamente a exploração de vermiculita, 

produz de 60-80% de “rejeitos”, muitas vezes 

dispostos nos pátios ou sobre a Caatinga, além da 

poluição dos recursos naturais, principalmente a água 

que é parte importante da biosfera, que é também um 

bem natural, social e econômico, que deve ser 

avaliado e protegido para suprir as necessidades 

humanas, devendo sua quantidade e qualidade 

determinar a sua utilização. 

A composição de tais substratos é prioritariamente 

mineral, assim há necessidade da adição de fonte 

orgânica para melhorar seus atributos físicos, 

químicos e biológicos, assim como sementes que, 

após a germinação, proporcionará um adensamento 

da cobertura vegetal e maior aporte de matéria 

orgânica. Nesse contexto, uma alternativa seria 

acrescentar serapilheira de área de Caatinga, ao 

coproduto, por sua composição apresentar folhas, 

galhos, frutos, sementes e miscelâneas, o que traria 

benefícios à fertilidade dos coprodutos. 

O uso da serapilheira na recuperação de áreas 

degradadas, se mostra uma alternativa menos onerosa 

e mais viável levando em consideração que a mesma 

é a forma mais rápida de adição de matéria orgânica 

e nutrientes ao solo, favorecendo assim a restauração 

florestal (CORREIA et al., 2016). 

Os substratos reaproveitados provenientes de 

subprodutos ou rejeitos de mineração é uma boa 

alternativa econômica e ambiental, deixando os 

custos dos processos produtivos mais baratos e 

diminuindo a contaminação ambiental (FARIAS 

JÚNIOR et al., 2015). 

Este trabalho objetiva avaliar a contribuição de 

doses crescentes de serapilheira na revegetação de 

áreas com coprodutos de mineração de vermiculita. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O trabalho foi desenvolvido no Viveiro Florestal 

da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal, no 

Centro de Saúde e Tecnologia Rural da Universidade 

Federal de Campina Grande (UAEF/CSTR/UFCG), 

em ambiente telado de sombrite de 50%, no período 

de 150 dias. Geograficamente situada nas 

coordenadas geográficas de 7º01’00’’ S e 37º17’00’’ 

W (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 

O clima da região, de acordo com a classificação 

de Köppen (ÁLVARES et al, 2014), é do tipo BSh 

semiárido, marcado por duas estações bem definidas, 

uma chuvosa (inverno) e outra seca (verão). 

Apresenta precipitação média anual de 600 mm, 

temperatura média de 30º C e umidade relativa do ar 

em torno de 55%. 

 

Coleta do coproduto e da serapilheira 

O coproduto de vermiculita foi coletado na 

Mineradora Pedra Lavrada no município de Santa 

Luzia – PB. O coproduto utilizado foi de 

granulometria fina e ultrafina, os quais foram 

misturados e homogeneizados para serem fornecidos 

como substrato. 

A serapilheira foi coletada em três áreas distintas, 

sendo elas: Fazenda Experimental Lameirão, 

localizada em Santa Terezinha – PB, na Fazenda 

Nupeárido e no CSTR localizados em Patos – PB. No 

CSTR a coleta foi realizada no pequeno bosque de 

indivíduos de Craibeira. 

A serapilheira coletada foi acondicionada em 

sacos de plástico, para posteriormente, foram levadas 

ao Laboratório de Solos e Águas (LASAG) da UFCG, 

para que fosse realizado a homogeneização de toda 

serapilheira coletada. 

 

Tratamentos 
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Os tratamentos foram dispostos utilizando o 

delineamento de blocos ao acaso constituídos de 

cinco doses de serapilheira adicionados ao coproduto 

de vermiculita (0–5–10–20–40%). Cada tratamento 

foi composto por três repetições, totalizando 15 

parcelas/bandejas. 

Em cada bandeja foi mantida sua capacidade de 

campo, realizando adição de água conforme ocorria a 

redução no teor de umidade do mesmo.   

 

Coleta de dados 

Após os 150 dias, as plântulas que emergiram nas 

bandejas foram coletadas, separadas por espécie, 

colocadas em sacos de papel devidamente etiquetados 

e levados ao LASAG. No laboratório, o material 

vegetal foi separado em parte aérea e raiz, 

posteriormente, colocado em estufa à 65º C por 72 

horas. Após as 72 horas, o material foi pesado em 

balança digital com precisão de 0,001 g. 

O nome científico das espécies encontradas foi 

confirmado consultando a Lista de Espécies da Flora 

do Brasil, disponível em ambiente virtual 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/. 

 

Análises estatísticas 

Após a tabulação dos dados, foi realizado a análise 

estatística, utilizando o software SISVAR versão 5.3 

(FERREIRA, 2010). Será feito a análise de variância 

e, caso seja confirmado a significância, será aplicado 

regressão polinomial para as doses de serapilheira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No levantamento das espécies que emergiram nas 

bandejas, foram identificadas 14 espécies, destas 

apenas uma não conseguiu ser identificada, por ser 

extremamente pequena, ter pequenos folíolos e não 

apresentar flores, sendo estes, fatores de extrema 

importância para identificação das espécies. 

A espécie que apresentou maior massa seca total 

(Tabela 1) foi a Tabebuia aurea com 66,68 g, devido 

ao maior número de indivíduos, isto ocorreu, pois, um 

dos locais em que a serapilheira foi recolhida tinha 

um grande número de inóculos desta espécie. A 

Tridax procumbeus, Prosopis juliflora e Não 

Identificada foram as espécies que apresentaram 

menor MST (0,11; 0,14 e 0,16 g, respectivamente). 

 

 
Tabela 1 – Nome científico e Massa Seca Total (MST) de todas as espécies que emergiram nas bandejas.  

Nome científico Massa seca total (g) 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore 66,68 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. 0,14 

Kallstroemia tribuloides (Mart.) Steud. 3,53 

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 3,22 

Aristida setifolia Kunth 0,32 

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 0,56 

Centrosema brasilianum (L.) Benth. 14,29 

Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze 1,02 

Turnera subulata Sm. 1,21 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 2,14 

Tridax procumbeus L. 0,11 

Ipomoea longeramosa Choisy 0,57 

Merremia aegyptia (L.) Urb. 2,02 

Não identificada 0,16 

 
A utilização de serapilheira influenciou 

positivamente na massa seca total, proporcionando 

nutrientes essenciais para o desenvolvimento de 

todas as espécies e melhorando as propriedades 

químicas, físicas e biológicas do substrato. 

Segundo Viana (1990), as espécies herbáceas, 

inicialmente oferecem resultados satisfatórios, para 

recuperação de áreas degradadas apresentam 

características de rusticidade, são pouco exigentes 

quanto as condições edáficas, e resistentes a seca 

que inicia no processo de formação do horizonte 

orgânico, permitindo o aparecimento das primeiras 

leguminosas rastejantes de pequeno porte e depois 

as espécies arbóreas. 

A biomassa seca da raiz (Figura 2) apresentou 

um comportamento quadrático significativo 

(p<0,05), onde foi verificado um aumento na 

produtividade da biomassa seca até a dosagem de 

serapilheira a 20%, ao atingir a dosagem de 40% 

houve uma diminuição na produtividade. 
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Figura 2 – Correlação entre massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca de raiz (MSR) e massa seca total (MST) com as doses de 

serapilheira (%) das espécies que emergiram nas bandejas.  

 
Para a massa seca da parte aérea, nota-se que 

ocorreu uma relação linear positiva (p<0,01), à 

medida que aumentou a dosagem de serapilheira 

houve um acréscimo na produtividade de biomassa 

seca. A dosagem de serapilheira que apresentou 

uma maior produção de biomassa seca foi a de 40% 

(Figura 2). 

A massa seca total (Figura 2) apresentou um 

comportamento quadrático significativo (p<0,05), 

com uma produção de biomassa seca positiva até a 

dosagem de 20%. Enquanto, na dosagem de 40% 

houve uma diminuição na produtividade de 

biomassa seca. Na figura 2, é possível perceber que 

a maior dosagem de serapilheira para massa seca 

total de todas as espécies foi de 28%. 

Ramos et al. (2016), estudando a produção de 

mudas de faveleira utilizando o coproduto de 

vermiculita com esterco bovino, observou que a 

dosagem de 40% de esterco apresentou maior 

produtividade das mudas. Ó et al. (2015), verificou 

que com a utilização de esterco caprino na dosagem 

de 25% obteve melhores resultados na produção de 

massa seca da parte área. 

Trajano et al. (2010), constatou que a massa 

seca foliar do pinhão-manso é prejudicada quando 

os rejeitos superam 50% do substrato. Nas doses de 

50 e 25% as mudas chegam a produzir 14,8 e 14,1 

g/vaso de folhas, respectivamente. Quando foi 

utilizado apenas o rejeito ocorreu a redução de 84 

e 83%, respectivamente. 

Silva et al. (2014), observou incrementos pelas 

doses de matéria orgânica, em relação a massa seca 

da raiz, os maiores valores encontrados foram nas 

doses de 5% de matéria orgânica. O mesmo autor, 

observou que para massa seca total a dosagem de 

20% de matéria orgânica teve maior influência no 

resultado final. 

De acordo com a Figura 3, a massa seca total 

de todas as espécies apresentou um comportamento 

linear positivo (p<0,05), observando que conforme 

aumentou a porcentagem de dosagem de 

serapilheira, houve aumento na produtividade de 

biomassa seca. 
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Figura 3 – Comportamento da relação entre Massa Seca Total de todas as espécies (MST Todas) e Massa Seca Total da Tabebuia aurea 

(MST Craibeira) com as dosagens de serapilheira. 

 
A biomassa seca total da Tabebuia aurea 

(Figura 3) apresentou comportamento distinto da 

massa seca total de todas as espécies, possuindo 

comportamento quadrática significativo (p<0,01). 

Apresentando aumento até a dosagem de 20%, 

após essa dosagem ocorreu uma estabilidade, 

seguido por um decréscimo na dosagem de 40%. 

Na figura 3, observa-se que a dosagem de 28% 

obteve maior influência de na massa seca total da 

Tabebuia aurea. No entanto, a dosagem de 20% é 

economicamente mais viável para o produtor. 

Em áreas com avançados processos de 

degradação, tal como pela exploração de minerais, 

onde os horizontes superficiais são removidos, 

necessita-se do recobrimento do solo. Portanto, na 

recuperação de áreas degradadas justifica o uso da 

serapilheira, pois a mesma irá recobrir o solo 

degradado, melhorando as propriedades físicas, 

biológicas e químicas dos solos (ANDRADE et al., 

2003).  

É importante ressaltar que para os 

procedimentos de recuperação de áreas degradadas 

deve-se utilizar serapilheira que contenha em seu 

meio sementes de espécies nativas. A serapilheira 

é responsável por parte do retorno de matéria 

orgânica e nutrientes ao solo florestal, considerado 

meio de extrema importância para transferência de 

elementos essenciais da vegetação para o solo 

(VITAL et al., 2004). Segundo Holanda et al. 

(2015), a serapilheira admite maior retenção de 

umidade, diminui a ocorrência de erosão, melhora 

atributos físicos e químicos do solo, entre outros. 

 

CONCLUSÕES 

A Tabebuia aurea obteve maior massa seca, por 

apresentar maior quantidade de inóculos na 

serapilheira utilizada; 

A utilização do coproduto de vermiculita 

adicionado a dosagem de 20% de serapilheira 

apresentou melhores resultados na massa seca total 

das espécies; 

A utilização de serapilheira em área degradada 

é importante pois fornecerá nutrientes para o 

desenvolvimento das espécies inseridas nesses 

locais; 

Para acelerar o processo de recuperação de área 

degradada o ideal é a utilização de serapilheira em 

inóculos de espécies nativas. 
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RESUMO: O presente  trabalho objetiva-se na identificação de regiões no estado do Piauí aptas ao cultivo das culturas 

de Açaí, Aroeira e Mongo-Africano. O Piauí está situado entre 02º 44´ 49" e 10º 55´ 05" de latitude sul e entre 40º 22` 

12" e 45º 59´ 42" de longitude oeste, possuindo um território de  251.611,929 km². A espacialização dos dados 

meteorológicos constituiu-se do uso de uma planilha eletrônica através do programa BHnorm. Os dados para a confecção 

da planilha foram provenientes da base de dados da Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) Sistema de Monitoramento Agro meteorológico (AGRITEMPO) e do site de previsões 

meteorológicas CLIMATEMPO, onde foram obtidas médias climáticas mensais de precipitação pluviométrica (P), 

temperatura do ar (T) e deficiência hídrica (D) com  aproximadamente 30 anos de dados, de 1987 a 2017. A partir das 

imagens matriciais reclassificados, a espacialização do mapa temático para o zoneamento foi realizada através da 

combinação das três imagens de aptidão, inaptidão reclassificadas e ao final combinadas ao mapa de áreas inapropriadas, 

obtendo-se assim ao final mapas das regiões aptas, inaptas e/ou com restrições para cada dado meteorológico, e com as 

áreas inapropriadas. O estado possui grande área com indicação de inapta (cerca de 41,1%) para o cultivo do açaí, seguido 

por áreas com restrição de “T” e “D” (23,8%), “D” (11,7%) e “P” e “D” (11,1%). No entanto, foi encontrado 44,4 % de 

regiões aptas para plantio do mogno africano, seguidos por restrição de “P” e “D” (24,5%)  e 12,3% de regiões aptas para 

a cultura da aroeira, seguidos por 53,1% de áreas com restrição em “T”. As classes para as culturas estudadas nesse 

trabalho sofrem influência, pois as regiões “inapropriadas” possuem uma área de aproximadamente 12,3 %, que poderiam 

encontrar regiões aptas para a cultura. 

Palavras-chave: aptidão, clima, espacialização. 

 

Climatic zoning of forest species for the state of Piauí 

 
ABSTRACT: The present work aims to identify regions in the state of Piauí suitable for cultivation of Açaí, Aroeira and 

African mahogany cultures. Piauí is situated between 02º 44'49 "and 10º 55' 05" south latitude and between 40º 22`12 

"and 45º 59'42" west longitude, possessing a territory of 251,611,929 km². The spatialization of meteorological data was 

made using a spreadsheet through the BHnorm program. The data used to prepare the spreadsheet was from the National 

Water Agency (ANA) database, National Institute of Meteorology (INMET) System (AGRITEMPO) and the 

CLIMATEMPO meteorological websites, where monthly climatic averages of rainfall (P), air temperature (T) and water 

deficit (D) were acquired in a range of 30 years, from 1987 to 2017. Using reclassified matrix images, the zone of the 

thematic map for zoning was done by combining the three images, unrecognized areas were reclassified and finally 

combined in the map of inappropriate areas, thus the maps were classified as suitable, inapt and/or restricted regions for 

each meteorological data, and inappropriate areas .The state has 41,1% of its land classified as inapt  for Açaí cultivation, 

followed by areas with "T and D" restriction (23.8%), "D" (11.7%) and "P e D" (11%). However, 44.4% of the land were 

suitable for African mahogany, followed by restriction in "P and D" (24.5%) and for Aroeira 12.3% of regions were 

considered suitable for cultivation, followed by 53.1% of areas with "T" restriction. The classes for the crops studied in 

this work are influenced, as the "inappropriate" regions have an area of approximately 12.3%, which could find regions 

suitable for cultivation. 

Keywords: aptitude, climate, spatialization. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Atualmente pode-se observar o surgimento de 

um consenso sobre a importância representativa 

que os recursos florestais assumem no âmbito da 

economia de países em desenvolvimento, uma vez 

que eles se constituem em alternativa viável para 

superar as dificuldades socioeconômicas através de 

sua diversidade e abundância e da gama de 

produtos que podem ser obtidos direta e 

indiretamente da floresta  (SOARES et al., 2008). 

O aumento pela procura por alimento, 

bioenergia e produtos florestais, em contrapartida a 

carência na redução do desmatamento e emissão 

dos gases do efeito estufa, necessita de soluções 
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que garantam a máxima produtividade e a 

conservação ambiental (VILELA et al., 2012).  

Sendo assim, as imagens obtidas de satélites 

podem contribuir para o entendimento da 

distribuição espacial e temporal da vegetação a 

partir do mapeamento do uso e cobertura da terra 

de regiões de interesse (COUTINHO, 1977). Esse 

método está mais frequente nas pesquisas 

relacionadas ao uso dos solos, por ser uma 

ferramenta de grande potencial para obtenção de 

informações necessárias no manejo e 

gerenciamento de recursos, como o solo, água e 

vegetação (DA SILVA et al., 2005).  

As informações climáticas e edáficas favorecem 

a determinação de áreas mais aptas ao cultivo, 

relacionando as limitações quanto ao uso do solo, 

assim como a disponibilidade de recursos hídricos 

(FEREZ, 2006). Com isso, o Zoneamento auxilia 

no planejamento de projetos florestais, sanando a 

falta de conhecimentos detalhados sobre a região, 

proporcionando reduzir as possibilidades de 

insucesso do empreendimento, porque o risco de 

perda provocado por danos edafoclimáticos é 

muito grande. 

A realização de um zoneamento ecológico é um 

procedimento fundamental para o sucesso na 

implantação de um empreendimento florestal, com 

isso o trabalho objetiva-se na identificação de 

regiões no estado do Piauí aptas ao cultivo das 

culturas de Açaí (Euterpe oleracea Mart.), Mongo-

Africano (Khaya senegalenses) e Aroeira 

(Myracrodruon urundeuva). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área 

O Piauí é um dos estados Nordeste do Brasil, 

situado entre 2º 44´ 49" e 10º 55´ 05" de latitude sul 

e entre 40º 22` 12" e 45º 59´ 42" de longitude oeste, 

possuindo um território de  251.611,929 km². Com 

clima tipicamente tropical, o Piauí apresenta 

temperaturas médias elevadas, variando entre 18º 

(mínimas) e 39º C (máximas). A umidade relativa 

do ar oscila entre 60 e 84%. No litoral e às margens 

do rio Parnaíba, os níveis anuais de precipitação 

pluviométrica  situam-se entre 1000 e 1.600 mm. A   

frequência de chuvas diminui à medida que se 

avança para a região sudeste do Estado; porém, 

níveis anuais médios de precipitação abaixo de 800 

mm são encontrados apenas em 35% do território 

piauiense (JUCEPI, 2019). 

O relevo piauiense abrange planícies litorâneas 

e aluvionares, nas faixas às margens do rio 

Parnaíba e de seus afluentes, que permeiam a parte  

central  e   norte do Estado. Ao longo das fronteiras 

com o Ceará,  Pernambuco  e  Bahia,  nas  chapadas  

de  Ibiapaba e do Araripe, a leste, e da Tabatinga e 

Mangabeira, ao sul, encontram-se as maiores 

altitudes da região, situadas em torno de 900 

metros de altitude. Entre  essas zonas elevadas e o 

curso dos rios que permeiam o Estado, como, por 

exemplo, o Gurguéia, Fidalgo, Uruçuí Preto e o 

Parnaíba, encontram-se formações tabulares, 

contornadas por escarpas íngremes, resultantes da 

ação erosiva das águas (JUCEPI, 2019). 

 

Espacialização dos dados meteorológicos 

A etapa constituiu do uso de uma planilha 

eletrônica com os dados climáticos e do balanço 

hídrico climatológico, de acordo com 

Thornthwaite, Mather (1955), através do programa 

"BHnorm" elaborado em planilha EXCEL por 

ROLIM et al. (1998), a qual foi convertida em 

arquivo vetorial do tipo ponto no formato shapefile 

(*shp). Os dados para a confecção da planilha 

foram provenientes da base de dados da Agência 

Nacional de Águas (ANA), Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), Sistema de 

Monitoramento Agro meteorológico 

(AGRITEMPO) e do site de previsões 

meteorológicas CLIMATEMPO, no qual foram 

obtido medias climáticas mensais de precipitação 

pluviométrica, temperatura do ar e deficiência 

hídrica  com aproximadamente 30 anos de dados, 

de 1987 a 2017. 

 

Espacialização da temperatura  

De posse dos dados meteorológicos em formato 

vetorial, foi calculada uma regressão linear 

múltipla, sendo adotada como variável dependente 

a temperatura média anual, e como variáveis 

independentes a latitude, longitude e altitude, foi 

utilizada álgebra de mapas, de acordo com a 

Equação 1, obtendo-se assim a imagem matricial 

da temperatura média para o estado do Piauí. 

 

Temp: β0+ β1xLat + β2x Long + B3 x Z (1) 

 

Em que: Temp: temperatura média (°C); 

β0:Constante de Regressão; β1, B2 e β3: 

Coeficiente de Regressão; Lat: Latitude (graus 

decimais; Long Longitude (graus decimais); e Z: 

Altitude (m). 

A imagem matricial de elevação, conhecida 

como Modelo Digital de Elevação (MDE), foi 
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obtida no sítio Brasil em Relevo, da Embrapa 

Monitoramento por Satélite (EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA, 2013). Esses dados são 

provenientes da missão SRTM (Shuttle Radar 

Topograph Mission) da Agência Espacial Norte 

Americana (NASA), a qual mapeou a elevação de 

toda superfície terrestre. O método de coleta foi por 

interferometria de radar, produzindo MDE’s de 90 

metros de resolução espacial. 

 

Espacialização da Precipitação  

Por meio do uso da extensão Geoestatistical 

Analyst, tendo como entrada os campos de 

precipitação média anual, aplicou-se a interpolação 

espacial pelo método da krigagem ordinária, com 

uso do semivariograma exponencial, com o 

objetivo de gerar a imagem matricial da 

precipitação média anual. 

 

Espacialização do déficit hídrico 

De posse  dos dados de déficit hídrico anual, foi 

utilizado para esse campo a aplicação da 

interpolação espacial pelo método da krigagem 

ordinária, com uso do semivariograma 

exponencial), com o objetivo de gerar a imagem 

raster contínuo de saída de déficit hídrico anual. 

 

Reclassificação dos raster’s 

Após a espacialização das variáveis 

meteorológicas de temperatura, precipitação e 

déficit hídrico, as imagens matriciais obtidas 

foram e reclassificadas, de acordo com a 

exigência da cultura (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Zonas aptas de acordo com as variáveis climáticas. 

Variáveis / Culturas Temperatura (T) Precipitação (P) Déficit Hídrico (D) 

Açaí (Euterpe oleracea Mart.) 22 a 28 ºC 1200 a 3000 mm 0 a 200 mm 

Mogno-africano (Khaya senegalenses) 24 a 29 ºC 700 a 3200 mm 0 a 1350 mm 

Aroeira (Myracrodruon urundeuva) 18 a 31 ºC 400 a 2300 mm 0 a 1770 mm 
Fonte: os autores 

 

Zoneamento 

A partir das imagens matriciais reclassificados, 

a espacialização do mapa temático para o 

zoneamento foi realizada através da combinação 

das três imagens de aptidão, inaptidão 

reclassificadas, sendo que os valores dentro do 

intervalo de aptidão receberam o valor 1 (classe 

apta) e de inaptidão valor 2 (classe inapta). E ao 

final combinadas ao mapa de áreas inapropriadas 

(áreas de reservas, protegidas, que podem estar 

restritas ao tipo de plantio), obtendo-se assim ao 

final mapas das regiões aptas, inaptas e/ou com 

restrições para cada dado metereológico, e com as 

áreas inapropriadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 mostra o mapa com as características 

de temperatura, déficit hídrico e precipitação, em 

que os dados foram reclassificados às exigências da 

cultura do açaí para o desenvolvimento no estado 

do Piauí, observa-se que não encontram-se regiões 

totalmente aptas para o cultivo do Açaí. O estado 

possui grande área com indicação de inapta (cerca 

de 41,1%), seguido porá áreas com restrição de “T 

e D” (23,8%), “D” (11,7%), “P e D (11,1%) e 

inapropriadas (12,3%). 

O açaizeiro, naturalmente ocorrendo na região 

Amazônica, é adaptado a locais com clima quente 

e úmido e pequena amplitude térmica (OLIVEIRA 

et al., 2002). avaliando o efeito da deficiência de 

água em plantas de açaí, concluíram que esta 

espécie é capaz de tolerar uma falta moderada de 

água. Além disso, a utilização de cultivares como a 

Pará, adaptadas para solos não encharcados é uma 

opção que já foi estudada na fase de viveiro, para o 

estado de São Paulo (CONFORTO, COTIN, 2009). 

Sendo observado assim que áreas do Piauí possuem 

grande déficit hídrico, alta amplitude de 

temperatura, e com precipitações em algumas 

regiões que não atingem seu nível satisfatório para 

a produção. 
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Figura 1 – Mapa reclassificação de temperatura, precipitação 

e déficit hídrico para a cultura do Açaí. 

 

A Figura 2 apresenta o mapa de áreas de 

possíveis regiões aptas, inaptas ou com restrições 

para o cultivo do mogno africano no Estado do 

Piauí. As regiões se  mostram bastante diferenciada 

em relação a produção de Açaí, pois não encontrou 

regiões inaptas dentro do estado, apenas com 

restrições em suas características climáticas. 

 

 
 

Figura 2 – Mapa reclassificação de temperatura, precipitação 

e déficit hídrico para a cultura do Mogno Africano. 

 

Foi encontrado no Estado do Piauí 44,4 % de 

regiões aptas para plantio do mogno africano, 

seguidos por restrição em “P e D” (24,5%), 

Restrição em “P” (9,4%), Restrição em “D” (9,3%)  

e Restrições em “T” (0,012%), mostrando um 

potencial produtivo da região. Burgos (1958) 

identificou aspectos geográficos e climatológicos 

segundo Köppen, Geiger (1928) de regiões onde 

incidiam espécies nativas de mogno africano na 

Costa Ocidental Africana: Libéria, Costa do 

Marfim, Gana, Togo, São Tomé e Príncipe, 

Nigéria, Camarões, Gabão, República do Congo, 

República Democrática do Congo e Angola. Estes 

países possuem clima AW/AS, segundo a 

classificação climática descrita por Köppen, Geiger 

(1928), em que as regiões possuem aspectos 

climáticos parecidos ao encontrado no Estado do 

Piauí. 

A Figura 3 apresenta o mapa com 

reclassificação de temperatura, precipitação e 

déficit hídrico para a cultura da Aroeira no estado 

do Piauí. De acordo com o encontrado por 

Carvalho (2003) essa espécie com grande 

distribuição na América do Sul, sendo bastante 

encontrada no nordeste do Brasil  possuindo uma 

grande amplitude climática e de precipitação, pode 

suportar de temperaturas médias de 18 a 27,2 ºC, e 

precipitações de 400 a 2300 mm anuais. Com essas 

características de temperatura e precipitação nota-

se grande tolerância ao Déficit hídrico. A partir 

dessas informações corrobora-se com o mapa as 

regiões em que se encontram as zonas de aptidão 

para a Aroeira no Piauí. 
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Figura 3 – Mapa reclassificação de temperatura, precipitação 

e déficit hídrico para a cultura da Aroeira. 

 

A cultura da Aroeira  possui uma região Apta de 

12,3%, e uma região de 53,1% com restrição em 

“T”,  diferenciando da cultura do mogno africano e 

açaí que se encontram menos classes, e apenas 

temperatura é o fator no qual traz alguma restrição 

a cultura da aroeira. 
 

CONCLUSÃO 

Houve regiões aptas para a cultura do Mogno-

Africano (Khaya senegalenses) e da Aroeira 

(Myracrodruon urundeuva) no estado do Piauí. Por 

outro lado, para a cultura do Açaí (Euterpe 

oleracea Mart.) não foram encontradas regiões 

aptas para seu cultivo. 

As classes para as culturas estudadas nesse 

trabalho sofrem influência pois as regiões 

“inapropriadas” possuem uma área de 

aproximadamente 12,3 %, que poderiam encontrar 

regiões aptas para a cultura, mas como seu uso é 

restrito deve ser desconsiderado para uso de 

implantação ou produção florestal. 

As restrições referidas no trabalho são uma 

forma de aumentar o estudo sobre as espécies 

nessas áreas, pois ocorre de as espécies 

conseguirem se adaptar, pois existem outros fatores 

não apresentados no trabalho que pode ser o 

diferencial para adaptação e implantação da cultura 

na região. Assim como uso de técnicas de irrigação, 

cobertura do solo, plantio direto entre outras 

técnicas que possam oferecer condições 

necessárias na implantação e cultivo dessas 

culturas. 

Estudos mais detalhados e com outras variáveis 

agroclimáticas são requeridos para uma melhor 

compreensão e abrangência do conhecimento do 

zoneamento da cultura do açaí, mogno africano e 

aroeira para o estado Piauí. 
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RESUMO: O trabalho teve como objetivo analisar a produção e o preço de sementes de urucum no Brasil, por meio dos 

dados de produção e valor bruto da produção fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O valor 

unitário foi encontrado dividindo o valor bruto da produção pela quantidade produzida. Os dados relativos ao preço 

unitário e valor bruto da produção foram deflacionados com base no IPCA. Usando como variável a tendência foram 

ajustados a estimativa da produção e do preço unitário, e com base nestes, a taxa de crescimento das mesmas. Observou-

se o decréscimo da produção, preço unitário e do valor bruto da produção durante o período de 2000 a 2006, um ligeiro 

aumento em 2007 e 2008, no entanto, nos anos seguintes voltou à diminuição das variáveis estudadas. As taxas de 

crescimento para produção, preço unitário e valor bruto da produção foram classificadas com a oferta deslocada para a 

esquerda, isso porque os valores apresentaram comportamento negativo. 

Palavras-chave: oferta, demanda, produto florestal não madeireiro 

 

Analysis of the production and price of Urucum (Bixa orellana) 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the production and price of urucum seeds in Brazil, through 

production data and gross value of production provided by the Brazilian Institute of Geography and Statistics. The unit 

value was found by dividing the gross value of the production by the quantity produced. Data relating to the unit price 

and gross value of production were deflated on the basis of the IPCA. Using as variable, the trend was adjusted to the 

estimative of the production and the unit price, and based on these, the growth rate of the same. It was observed a decrease 

in production, unit price and gross value of production during the period 2000 to 2006, a slight increase in 2007 and 

2008, however, in the following years returned to the reduction of the studied variables. The growth rates for production, 

unit price and gross production value were classified with the offer shifted to the left, because the values presented 

negative behavior. 

Keywords: offer, demand, non-timber forestry product  

 

 

INTRODUÇÃO 

Por meio da proibição de corantes artificiais em 

alimentos passou-se a utilizar o pigmento natural 

denominado de bixina, existente na semente de 

urucum, o qual vem sendo utilizado em rações de 

poedeiras por atribuírem melhoria da pigmentação 

da gema do ovo, produzindo gemas priorizadas 

pelo consumidor brasileiro (SILVA, ALBINO e 

GODÓI, 2000).  

Na indústria alimentícia os setores que aplicam 

corantes são embutidos para a produção de salsicha 

consumindo 1,5 milhões de litros por ano do 

pigmento proveniente do urucum, no setor de 

massas, queijos, sorvetes e confeitaria. Na região 

do nordeste brasileiro o consumo de colorífico é 

mais concentrado pela tradição culinária. O 

interesse pela pigmentação derivada do urucum se 

dá pela baixa toxicidade, por possuir substâncias 

modulares do sistema fisiológico (Paula, 2009).  

Segundo Garcia et al. (2012), o uso da bixina 

não se restringe apenas a tecnologia de corantes 

naturais, mas também ressalta a utilização como 

antioxidantes naturais em derivados cárneos, 

simplificando o uso de aditivos sintéticos. Porém, 

desperta a atenção quanto à concentração do 

urucum para produtos cárneos, permitindo o 

controle dos processos oxidativos sem 

comprometimento da segurança do consumo destes 

produtos.  

A planta Bixa orellana também tem 

importância na cultura Xavante, sendo a raiz 

empregada na medicina, o caule para produção de 

energia, a semente através da sua cor é aplicada no 

artesanato e na pintura (TSUWATÉ; LEÃO, 2017).  

Portanto, o exposto trabalho teve como objetivo 

avaliar a produção e o preço unitário da semente de 

Urucum no Brasil no período de 2000 a 2012. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do trabalho foram coletados os 

dados de produção e valor bruto da produção da 

extração vegetal e da silvicultura fornecidos pelo 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no período de 2000 a 2012. O valor 

unitário médio foi encontrado pela divisão do valor 

bruto da produção peloa quantidade produzida, 

equação 1: 

 

Q

V
P   (1) 

 

Em que: P = preço, em R$, V = valor anual de 

produção, R$/t; e Q = Quantidade anual produzida, 

em t.  

O Índice de Preço ao Consumidor Amplo 

(IPCA) foi usado para o deflacionamento dos 

preços. Foram calculadas as estatísticas descritivas 

relativas a produção, valor unitário e valor bruto da 

produção. 

Com a produção, valor unitário médio e valor 

bruto da produção foram ajustados modelos de 

tendências para calcular a taxa de crescimento 

anual da produção e do preço unitário da semente 

de urucum (Equação 2 e 3). 

 
  TLnP 10  (2) 

  TLnI 10  (3) 

 

Em que: P = Quantidade produzida, em 

toneladas, no ano t; I = Preço pago ao produtor, em 

reais por tonelada, no ano t; T = variável tendência, 

em anos; ɛ = termo de perturbação. 

Para o cálculo da taxa de crescimento composto 

(r) utilizou-se a Equação 4, o resultado foi 

empregue na identificação dos deslocamentos da 

curva de oferta e demanda, Tabela 1. 

 
  100*11log  antir  (4) 

 
Tabela 1. Deslocamentos da curva de oferta (O) e demanda (D) quanto à classificação da taxa de crescimento da produção e do 

preço unitário do urucum. 

Classificação Direções das taxas de crescimento da produção e do preço Variações nas curvas de oferta e demanda 

↑D (+) Quantidade; (+) Preço Deslocamento da demanda para a direita. 

↓D (-) Quantidade; (+) Preço Deslocamento da demanda para a esquerda. 

↑O (+) Quantidade; (-) Preço Deslocamento da oferta para a direita. 

↓O (-) Quantidade; (-) Preço Deslocamento da oferta para a esquerda. 
Fonte: ALMEIDA et al. (2009).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As estatísticas descritivas referentes à produção da 

semente de urucum no Brasil, bem como o valor 

unitário e valor bruto da produção se encontra na 

Tabela 2.  
 

Tabela 2. Estatísticas descritivas da produção, valor unitário e 

bruto da semente de urucum. 

Urucum 
Produção  

(t) 

Produção unitária  

(R$/t) 

VBP 

(R$/t) 

Média 128,17 381,82 47.451,72 

Desvio padrão 84,40 82,64 35.079,90 

Coeficiente de 

Variação (%) 65,85 21,64 73,93 

Máximo 252,00 538,90 9.5105,11 

Mínimo 10,00 200,82 401,65 

 

Nota-se que a produção de urucum no intervalo de 

2000 a 2012 teve um comportamento de ascendência 

e retração, consequentemente houve variação no 

preço unitário e bruto do produto florestal não 

madeireiro ao longo dos anos analisados. A mesma 

tendência de elevação e declínio das variáveis 

estudadas foram observadas por Aguiar et al. (2014).  

A Figura 1 expõe a produção da semente de 

urucum em toneladas e o preço médio unitário em 

cada ano avaliado, constando um decréscimo no 

período de 2000 a 2006, e de modo consequente o 

aumento do preço unitário da produção, sendo essa 

peculiaridade compreendida pela lei de oferta e 

demanda, na qual à medida que a produção diminui o 

preço aumento para que não haja a escassez do 

produto, ou conforme o valor do produto diminui 

ocorre o incremento da procura como se vê no ano de 

2007 a meados de 2008. Já de 2009 a 2012 a produção 

volta a reduzir. 
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Figura 1. Produção e o valor unitário da semente de Urucum no 

Brasil. 

 

Segundo Balzon, Silva e Santos (2004), essa 

instabilidade na produção ocorre pela falta de 

informações econômicas e formas de se estabelecer 

no mercado, além da tecnologia de estocagem dos 

produtos, regulamentação de manejo, capacitação dos 

produtores, adequação de marketing e a ausência da 

estatística aplicada aos principais produtos não 

madeireiros extraídos das florestas, estimando a 

quantidade proveniente da produção, 

comercialização até o consumo final.  

As taxas de crescimento expressaram 

comportamento negativo, tanto para a produção 

quanto para valor médio unitário e valor bruto, 

descritos na Tabela 3, sendo esses resultados em 

decorrência da dinâmica expressa na Figura 1. 

 
Tabela 3. Taxa de crescimento da produção, preço unitário e valor 

bruto da produção de semente de urucum no Brasil. 

Taxa Produção 
Preço 

unitário 

Valor bruto 

da produção 

Semente de urucum -28,89 -3,33 -31,26 

Classificação ↓O ↓O ↓O 

 

O valor da taxa de crescimento foi negativo por 

intermédio da queda da produção em todos os anos, 

por mais que no período de 2007 e 2008 tenha havido 

um acréscimo na produção, mas não foi contínuo nos 

anos posteriores.  

No geral, as variáveis vistas foram classificadas 

com o deslocamento da oferta direcionadas para a 

esquerda, tendo os mesmos resultados encontrados 

por Almeida (2009), com o a taxa de crescimento de 

-10,80. 

Segundo Fiedler, Soares e Silva (2008), a perda da 

produção e do preço dos produtos não madeireiros 

acontece em função do não aprimoramento das 

técnicas de extração, gerando desperdício, ausência 

de qualidade e redução do preço. Já os valores dos 

PFNM variam em cada região e país em razão da 

distância das áreas de produção e dos centros 

comerciais.  

 

CONCLUSÃO 

O urucum vem sendo utilizado em indústrias 

alimentícias, têxteis, farmacêutica e em diversas 

outras finalidades, sendo cultivado em diferentes 

regiões do Brasil, tendo importância econômica, 

social e cultural. Porém, nos últimos anos a sua 

produção decresceu, assim como seu preço unitário e 

o valor bruto da produção.  
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi analisar as principais posturas adotadas na atividade da derrubada da Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poir. O método empregado foi o Ovako Working Posture Analysis System (OWAS) que consiste na 

observação e classificação das posturas quanto as costas (4 posições), os braços (3 posições), as pernas (6 posições) e ao 

esforço físico (3 posições) além das categorias de ação em 1, 2 ou 3. A análise foi feita por filmagens relativas ao 

processo de derrubada semimecanizada com intervalos a cada 5 segundos. Verificou-se 104 posturas, no qual 59,6% foi 

representado pelas posições: 2121, 2141 e 1121. Na postura 2121 destaca-se as costas inclinadas (2) aliada aos joelhos 

retos (2) resultando em 26,9% da jornada de trabalho diária de 8 horas. A posição das costas, se manteve inclinada (2) ou 

inclinada e torcida (4) durante 8% do total. Posturas que apresentam ambos os braços no nível ou acima dos ombros (3), 

resultaram 1,92%. A categoria de ação média foi 2,13 indicando que deverá ser feita a verificação das posturas durante a 

próxima revisão de rotina de trabalho.  

Palavras-chave: Ergonomia, Colheita Florestal e Biomecânica. 

 

Analysis of the postures adopted during the overthrow of Jurema Preta 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the main postures adopted in the deforestation of Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poir. The method used was the Ovako Working Posture Analysis System (OWAS), which consists of 

observing and classifying the postures as the back (4 positions), the arms (3 positions), the legs (6 positions) and the 

physical effort (3 positions) in addition to the action categories in 1, 2 or 3. The analysis was made by filming the 

semimechanized felling process with intervals every 5 seconds. There were 104 postures, in which 59.6% were 

represented by positions 2121, 2141 and 1121. In posture 2121, the inclined back (2) and the straight knees (2) were 

highlighted, resulting in 26.9% of the day daily work of 8 hours. The position of the back was kept tilted (2) or tilted and 

twisted (4) for 8% of the total. Postures that present both arms at level or above the shoulders (3) resulted 1.92%. The 

average action category was 2.13 indicating that the positions should be checked during the next routine work review. 

Keywords: Ergonomics, Forest Harvesting and Biomechanics. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A International Ergonomics Association (IEA), 

em 2000, definiu Ergonomia (ou Human Factors) 

como a disciplina científica que visa a 

compreensão fundamental das interações entre os 

seres humanos e os outros componentes de um 

sistema, e a profissão que aplica princípios 

teóricos, dados e métodos com objetivo de otimizar 

o bem-estar das pessoas e o desempenho global dos 

sistemas (IIDA, 2005). 

As atividades dos operadores exigem que o 

trabalho seja executado em posições 

desconfortáveis durante praticamente toda a 

jornada de trabalho, com o manuseio de cargas 

elevadas e máquinas e ferramentas perigosas, 

sendo necessária a avaliação ergonômica dessas 

atividades (BARBOSA et al., 2014).  

Ademais, uma condição de trabalho em que a 

ergonomia do processo não é observada leva a um 

baixo rendimento do trabalhador e, 

consequentemente, da produção final (FIEDLER et 

al., 2009).  

Os principais fatores ergonômicos relacionados 

às atividades de manuseio de cargas, os 

biomecânicos, envolvendo as posturas, as forças 

aplicadas, a carga de trabalho físico e os 

movimentos repetitivos, têm influência direta sobre 

a saúde do trabalhador e, consequentemente, sobre 

a eficiência da operação (SOUZA et al, 2014). 

A colheita florestal, conjunto de atividades mais 

importantes do ponto de vista técnico-econômico, 

apresenta algumas etapas de corte (derrubada, 

desgalhamento e processamento ou traçamento); 

descascamento, quando executado no campo; e 

extração e carregamento (MACHADO,2014). 

Inserido nesse contexto, o objetivo do trabalho 

foi analisar as principais posturas adotadas na 

atividade da derrubada semimecanizada e propor 

melhorias no ambiente de trabalho.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi realizada durante a derrubada 

semimecanizada no município de Mossoró, no mês 

de novembro de 2018. A motosserra utilizada, 

modelo STIHL MS 260, cilindrada de 50,2 cm³, 4.8 

kg e 2,6/3,5 kW/cv de potência.  

As posturas adotadas durante a derrubada da 

Jurema Preta (Mimosa tenuiflora) (Willd.) Poir, 

foram analisadas pelo método OWAS. O método 

consiste na observação das posturas, as quais foram 

classificadas segundo suas posições, resultando em 

uma codificação de seis dígitos referentes as 

posições de costas, braços, pernas e o fator força, 

respectivamente. Os dois últimos dígitos foram 

reservados para a classificação da fase de trabalho 

(CORLETT; WILSON, 2005). Os códigos 

relativos, as costas, braços, pernas e esforço físico 

são os seguintes:  

 Costas, podem ser: ereta (1), inclinada (2), 

ereta e torcida (3), ou inclinada e torcida (4); 

 Braços: com os dois braços abaixo do 

ombro (1), um no nível ou acima do ombro 
(2), ou ambos os braços no nível ou acima 

dos ombros (3); 

 Pernas: sentado (1), de pé com ambas as 

pernas esticadas (2), de pé com o peso de 

uma das pernas esticadas (3), de pé ou 

agachado com ambos os joelhos 

flexionados (4), de pé ou agachado com um 

dos joelhos dobrados (5), ajoelhado em um 

ou ambos os joelhos (6) e andando ou se 

movendo (7); 

 Esforço físico: carga menor que 10 kg (1), 

carga entre 10 e 20 kg (2) e carga maior que 

20 kg (3). 

 

As posturas formadas pelos códigos relativos as 

costas, braços, pernas e esforço físico resultaram 

nos níveis de ação apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Níveis de ação segundo posição das costas, 

braços, pernas e uso de força. 

Costas 1 2 3 4 

Braços 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 

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

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

3 1 1 1 3 3 4 1 3 3 3 4 4 

2 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 

3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 4 4 

3 

1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 

2 1 1 1 2 3 3 1 2 3 2 3 3 

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

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

2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

5 

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

2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 

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

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

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

7 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 

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

P
er

n
as

 

F
o

rç
a 

            

Fonte: Corlett; Wilson (2005). 

 

Cada nível de ação indica recomendações em 

diferentes escala de tempo: 

 Postura normal que dispensa cuidados 

(exceto em casos excepcionais) (1);  

 A postura deverá ser verificada durante a 

próxima revisão de rotina de trabalho (2); 

 Postura que merece atenção a curto prazo 
(3);  

 Postura que merece atenção imediata (4).  

 

Foi calculada a média ponderada da categoria 

de ação das posturas adotadas na derrubada 

semimnecanizada de Jurema Preta com auxílio da  

Equação 1. 

 

�̅�

=
(𝐶1 ∗ 𝑅1) + (𝐶2 ∗ 𝑅2) + ⋯ + (𝐶𝑛 ∗ 𝑅𝑛)

𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛
 

(1) 

 

Em que: �̅� = Categoria de ação média; Ci = 

Categoria de ação no nível i; Ri = Repetição do 

nível i.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a derrubada foram encontradas 104 

posturas resultando em 20 configurações e 

seguintes categorias de ação (Tabela 2).  

 
Tabela 2. Posturas e categorias de ação para derrubada semi-

mecanizada. 

Post. Rep. % Cat. Post. Rep. % Cat. 

2121 28 26,9 (2) 3151 2 1,9 (4) 

2141 18 17,3 (3) 4131 2 1,9 (2) 

1121 16 15,4 (1) 1151 2 1,9 (1) 

2151 6 5,8 (3) 4151 1 1,0 (4) 

4141 5 4,8 (4) 3151 1 1,0 (4) 

1131 4 3,8 (1) 3141 1 1,0 (3) 

1221 4 3,8 (1) 2331 1 1,0 (3) 
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3121 4 3,8 (1) 1321 1 1,0 (1) 

2221 3 2,9 (2) 4121 1 1,0 (2) 

1141 3 2,9 (2) 1171 1 1,0 (2) 

Méd.     
   2,13 

Em que: Post. = Postura; Rep. = Repetição; % = Porcentagem;  

Cat. = Categoria de ação; e Méd = Média. 

 

As posturas mais repetidas foram: 2121, ou seja, 

costas inclinadas, braços abaixo do ombro, de pé 

com ambas as pernas esticadas e carga menor que 

10 kg, sendo classificada na categoria 2, com 28 

repetições (Figura 1); a postura 2141, que difere 

apenas quanto a posição das pernas - de pé ou 

agachado com ambos os joelhos flexionados, 

categoria 3, com 18 repetições, e 1121, que difere 

da primeira apenas pela posição das costas, neste 

caso, costas eretas, categoria 1, aparecendo 16 

repetições. Juntas, representam 59,6% de todas as 

posturas analisadas.  

 

 
 

Figura 18. Postura 2121. 

 
Considerando uma jornada de trabalho diária de 

480 min, as posturas 2121 e 2141 seriam 

responsáveis por 125,1 e 83,0 min, 

respectivamente. O levantamento de peso em 

posição incorreta, neste caso, o manuseio da 

motosserra com as costas inclinadas, pode auxiliar 

no desenvolvimento de lesões. Segundo 
GRANDJEAN (2005), ao levantar uma carga, as 

forças são transmitidas para a coluna vertebral e os 

discos são submetidos a diferentes pressões. Se o 

tronco for flexionado, a pressão sobre o disco é 

irregular, o que pode causar lesões na coluna 
(Tabela 2).  

As posturas 2151 e 4141 foram a 3a e a 4a mais 

repetidas e também se enquadram nas duas piores 

categorias de ação, merecendo atenção a curto 

prazo e imediata, respectivamente. As duas 

somariam 52,8 min da jornada diária de trabalho e, 

por conta do nível de ação em que se encontram, 

podem acarretar lesões sérias quando realizadas 

por longos períodos.  

As posturas 4141, 3151 e 4151 se enquadram na 

categoria de ação 4 indicando que merecem 

atenção imediata. Juntas as mesmas somam 8,65% 

do total da análise.  

Para uma jornada de trabalho (480 min), o 

operador manteria suas costas na postura 4 

(inclinada e torcida), durante 19,2 min (Tabela 2). 

Segundo Hall (2005), quando o corpo fica na 

posição ereta, os corpos vertebrais maiores têm a 

capacidade de aumentar a sustentação das cargas 

da coluna vertebral, pois é nesta posição onde cada 

vértebra terá de sustentar o peso não apenas dos 

braços e da cabeça, mas também de todo o tronco 

posicionado acima dela.  

Ainda considerando a jornada de trabalho, a 

posição das costas se manteria no código 2 

(inclinada) durante 19,2 min. Barbosa et al (2014) 

ressalta que a união das costas inclinadas sob efeito 

de carga entre 10 kg e 20 kg acoplada à desgastante 

postura das pernas pode causar graves problemas à 

coluna.  
Além disso, para GRANDJEAN (1988), manter 

costas inclinadas e joelhos retos, caso da postura 

2121 (26,9% da análise), provoca uma maior 

pressão nos discos da região lombar do que quando 

as costas estão retificadas e os joelhos flexionados 

(Figura 1).  

Posturas com ambos os braços no nível ou 

acima dos ombros, indicadas pelo código 3, foram 

apresentadas em 9,2 min de 480 min diários de 

trabalho, e podem contribuir para causar danos à 

saúde do operador. Segundo Couto (1995) em caso 

de movimentos vigorosos e repetidos dos membros 

superiores, com os braços acima da linha dos 

ombros, ou acima da linha da cabeça, acarretam 

problemas como a isquemia, inflamação e dor, 

levando a calcificação, que perpetua a inflamação. 

Um hábito que possibilitaria melhorias durante 

a execução das atividades é a realização de 

exercícios de alongamento pois tendem a melhorar 

os níveis de mobilidade articular e reduzir tensões 

musculares, resultando numa melhor flexibilidade 

(MARCHAND, 2002).  

Além disso, Souza et al (2015) ressaltaram que, 

a determinação de pausas para os trabalhadores, 

além de gerar a diminuição nos acidentes e 

doenças, podem representar um ganho de 

produtividade do trabalhador e de qualidade no 

serviço executado, pois este estará trabalhando de 

acordo com as possibilidades do seu organismo. 
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As pausas devem ser frequentes e menores, pois 

até certo limite, melhor será a recuperação do 

trabalhador e mais fácil à manutenção do ritmo de 

trabalho. As mesmas devem ser distribuídas 

adequadamente durante a jornada de trabalho.  

(COUTO, 1995).  

 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos conclui-se 

ressaltando que as posturas nas quais a posição das 

costas se encontra inclinada (2) ou inclinada e 

torcida (4), além daquelas em que os braços se 

encontram ambos no nível ou acima dos ombros 

(3), e as que as costas estão inclinadas (2) aliadas à 

posição das pernas como de pé com ambas as 

pernas esticadas (2), caso da postura 2121, 

merecem atenção imediata.  

Ademais, as posturas 4141, 3151 e 4151 devem 

ser modificadas imediatamente, pois se enquadram 

na categoria de ação 4. A postura 2141 possui uma 

representatividade de 17,3% e é classificada na 

categoria de ação 3 merecendo atenção a curto 

prazo.  

A ausência de alongamentos físicos e de pausas 

programadas estrategicamente ao longo da jornada 

de trabalho e um fator agravante. 
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RESUMO: O extrativismo vegetal é fonte de renda para populações tradicionais e contribui com a conservação do ambiente. Diante 

da relevância do extrativismo para a economia, o presente trabalho teve como objetivo avaliar quantitativamente a produção na extração 

vegetal da Euterpe oleracea Mart. (açaí), Ilex paraguariensis St Hill. (erva-mate) e Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore 

(carnaúba), entre os anos de 2015 a 2017. Foi realizado o levantamento dos dados para a quantidade produzida em toneladas (t) e o 

valor de comercialização em reais (R$). Os dados foram obtidos no Sistema de Recuperação Automática (SIDRA) do IBGE, seguida 

de análise estatística descritiva. Os resultados mostraram que no ano de 2015, a maior produção foi da erva-mate, com 295.341 t no 

estado do Paraná. Em seguida, o açaí, com produção de 126.027 t, valor este obtido no estado do Pará. Quando comparada às demais 

espécies, a produção da carnaúba (pó cerífero) foi inferior, totalizando 12.439 t no estado do Piauí. Nos anos seguintes, a erva-mate se 

manteve em primeiro no ranking da quantidade produzida, correspondendo a 299.735 t (2016) e 301.813 t (2017) no estado do Paraná. 

No entanto, quanto ao valor de comercialização, o açaí no estado do Pará apresentou valor superior às demais espécies, atingindo R$ 

462.348 milhões em 2017, com crescimento de 41% entre os anos de 2015 e 2017. O presente estudo revelou o crescimento e 

fortalecimento dos produtos florestais não madeireiros (PFNMs) no Brasil nos últimos anos, destacando-se a quantidade produzida e 

o valor socioeconômico dos PFNMs no país, especialmente o açaí no estado Pará, a erva-mate no Paraná e a carnaúba (pó) no Piauí. 

Palavras-chave: açaí, erva-mate, carnaúba, extrativismo, SIDRA.  

 

Analysis of forest species with higher volume and value of production in plant extraction in Brazil 

 
ABSTRACT: Plant extractivism is a source of income for traditional populations and contributes to the conservation of the 

environment. In view of the relevance of extractivism to the economy, the present work had as objective to quantitatively evaluate the 

production in the vegetal extraction of Euterpe oleracea Mart. (açaí), Ilex paraguariensis St Hill. (erva-mate) and Copernicia prunifera 

(Mill.) HE Moore (carnaúba) between the years 2015 to 2017. Data were collected for the quantity produced in tons (t) and the sales 

value in reais (R $). Data were obtained from the Automatic Recovery System (SIDRA) of IBGE, followed by descriptive statistical 

analysis. The results showed that in the year of 2015, the highest production was mate, with 295,341 t in the state of Paraná. Then, the 

açaí, with production of 126,027 t, value obtained in the state of Pará. When compared to the other species, the production of carnauba 

(ceriferous powder) was lower, totaling 12,439 t in the state of Piauí. In the following years, yerba mate remained the first in the 

ranking of the quantity produced, corresponding to 299,735 t (2016) and 301,813 t (2017) in the state of Paraná. However, regarding 

the marketing value, the açaí in the state of Pará presented a higher value than the other species, reaching R $ 462,348 million in 

2017, with growth of 41% between the years of 2015 and 2017. The present study revealed the growth and strengthening of non-timber 

forest products (NTFPs) in Brazil in recent years, especially the quantity produced and the socioeconomic value of NTFPs in the 

country, especially the açaí in the state of Pará, the yerba mate in Paraná and the carnauba (powder) in the Piauí. 

Keywords: açai, erva-mate, carnauba, extractivism, SIDRA. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O extrativismo florestal é fonte de renda para 

populações tradicionais, o que favorece a 

conservação do meio ambiente quando é realizada 

de maneira sustentável, proporcionando a proteção 

da espécie explorada (HALL, BAWA, 1993). 

Desta forma, o cultivo e a comercialização dos 

produtos florestais não madeireiros (PFNMs) 

possuem grande importância na sociedade, 

revelando elevado potencial econômica para as 

comunidades produtoras e fornecedoras destes 

produtos (HALL, BAWA 1993; PETERS, 1996; 

DA SILVA, 2018).  

Nos últimos anos, a utilização da cadeia 

logística de exploração dos recursos naturais se 

tornaram temas recorrentes nas discussões 

acadêmicos e políticos sobre desenvolvimento, 

incluindo os PFNMs (SILVA, 2016). Os PFNMs 

no Brasil têm altos níveis de influência para muitos 

povos e comunidades, que possuem dependência 

destes recursos como fonte de alimentos, uso 

medicinal, materiais de construção, habitação e 

usos culturais (BRITO, 2003; ALMEIDA, 2010). 

No Brasil há uma enorme biodiversidade 

florestal, com cerca de 20% do total de espécies do 

planeta (BRASIL, 2017). A biodiversidade é 

utilizada por aproximadamente 231 povos 

indígenas e comunidades rurais, para alimentação, 

artesanato, vestimenta, medicina, entre outras 

utilidades (BRASIL, 2017). Nesse sentido, 

demostra-se o interesse econômico quando 

transformado em bens e serviços destinados ao 
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mercado, por meio de valores (CONTERATO et 

al., 2016). Os produtos oriundos do extrativismo 

podem ser comercializados tanto localmente e/ou 

através do mercado internacional, a exemplo do 

açaí, cera de carnaúba, castanha-do-Brasil, licuri, 

babaçu, pequi, óleo copaíba, macaúba, piaçaba, 

mangaba e outros (MMA, 2017). No entanto, 

mesmo com sua importância, o extrativismo sofre 

danos por meio de constantes desmatamentos das 

regiões de produção, assoreamento, incidência de 

agrotóxicos, resíduos tóxicos, lixo urbano, garimpo 

e outros que geram reflexos negativos no ambiente 

das áreas extrativistas (SOUSA, 2015) e com 

implicações no patrimônio genético (VIEIRA et 

al., 2015). 

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma 

palmeira característica de regiões tropicais, em 

especial da região amazônica. Entre os diversos 

recursos vegetais existentes na Amazônia, o açaí 

revela-se como um importante alimento para os 

povos da região, especialmente para as 

comunidades ribeirinhas e povos indígenas. A 

produção e consumo do açaí se destacam nas 

comunidades quilombolas e amazônicas 

(XAVIER, 2011; JARDIM, 2002). 

Entre as espécies de interesse extrativista está 

presente a erva-mate (Ilex paraguariensis St Hill.), 

ocorre em aproximadamente 540.000 km2 de 

regiões temperadas e subtropicais da América do 

Sul. O Brasil apresenta cerca de 80% de sua 

ocorrência entre os Estados do Mato Grosso do Sul, 

São Paulo, e Paraná (ESMELINDRO et al., 2002; 

MURAKAMI et al., 2013). A erva-mate possui 

relevância política, econômica social para os 

estados do Sul brasileiro (EMBRAPA, 2010). É 

comum a utilização da erva-mate pelo povo 

gaúcho, a qual é consumida como chimarrão, uma 

bebida presente na cultura local (ZANIN, MEYER, 

2018). No entanto, expansão produtiva ocorrida 

nos tempos atuais, referente à comercialização da 

erva-mate, ainda se limita à região sul do Brasil. 

Embora possua excelentes modelos tecnológicos 

dentro dos PFNMs, a base produtiva engloba 

também o extrativismo como apoio (BALZON et 

al., 2004). 

Outra espécie relevante quanto aos PFNMs é a 

Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore, 

popularmente conhecida como carnaúba. Possui 

maior ocorrência nos estados do Piauí, Ceará, 

Maranhão e Rio Grande do Norte, destacando-se 

no âmbito econômico, social e ambiental. As folhas 

são empregadas como forragem de animais e 

cobertura de abrigos (VIEIRA et al., 2015). A 

ênfase se dá na extração do pó cerífero, com 

significativa exploração e comercialização, além 

do uso das folhas no artesanato. Destaca-se ainda 

pela ocupação no meio rural, colabora com o 

equilíbrio dos ecossistemas nos quais se insere 

(VIEIRA et al., 2015; COSTA, 2016; GOMES, 

2016). 

Com base no exposto, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar o volume e o valor de 

produção na extração vegetal das espécies Euterpe 

oleracea, Ilex paraguariensis e Copernicia 

prunifera entre os anos 2015 a 2017. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

Foi realizada pesquisa quanto à produção e 

valor de comercialização das espécies: Copernicia 

prunifera (Aracaceae), Euterpe oleracea 

(Aracaceae) e Ilex Paraguariensis (Aquifoliaceae). 

Os dados foram obtidos no banco de dados do 

IBGE, no Sistema de Recuperação Automática 

(SIDRA) (IBGE, 2019). Foram selecionados os 

anos de 2015 a 2017, tendo em vista que são os 

dados mais recentes, foi considerado todos os 

estados em que há registro de volume e valor de 

produção na extração vegetal. Neste trabalho, foi 

dada ênfase para os estados que tiveram maior 

extração vegetal e comercialização das três 

espécies. As análises foram feitas por meio de 

estatística descritiva utilizando o Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No Brasil, o conhecimento sobre os PFNMs 

ainda se encontra incipiente, mesmo com o 

desenvolvimento proeminente do potencial 

econômico. O extrativismo sustentável possibilita 

o crescimento das cadeias produtivas da 

sociobiodiversidade, contribuindo com a 

conservação dos PFNMs (BRASIL, 2017). 

O extrativismo é importante para o país pelo 

potencial econômico (BRASIL, 2017). Pode-se 

observar na figura 1, a quantidade de extração 

vegetal em toneladas referente aos anos de 2015 a 

2017. No ano de 2015, destaca-se a erva-mate com 

o valor de 295.341 t no estado do Paraná (A). Em 

segundo lugar, está o açaí com produção de 

126.027 t, valor este pertencente no estado do Pará 

(B), e em último está a carnaúba (pó) com 12.439 t 

no  Piauí (C). No ano de 2016, os valores em 

toneladas aumentaram para as três espécies. No 

entanto, com 299.735 t, a erva-mate continuou em 

primeira posição no ranking de quantidade 

produzida, o açaí em segundo com 131.836 t e em 

terceiro a carnaúba (pó) com 9.983 t. Em 2017, a 
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produção na extração vegetal teve crescimento 

expressivo, de forma que a erva-mate produzida no 

estado do Paraná foi de 301.813 t, diferença de 

2,1% entre 2016 e 2017, para o açaí a produção foi 

de 141.913 t no Pará, com aumento de 7,1% e a 

carnaúba no Piauí com 10.516 t, correspondendo a 

um acréscimo de 5% de 2016 para o ano de 2017. 

O desenvolvimento da extração vegetal do açaí, 

erva-mate e carnaúba (pó), aponta as regiões de 

maior extrativismo vegetal, mostrando o 

indispensável papel dos produtos não madeireiros 

na renda das famílias ao mesmo tempo em que 

conservam as florestas tropicais  através do 

uso sustentável (BRASIL, 2017).  

Observa-se que do ano de 2016 para 2017, os 

valores do volume de produção das espécies 

tiveram aumentos significativos. A erva-mate teve 

um aumento de 0,7% de 2016 para o ano de 2017, 

mostrando o crescimento na exploração do produto 

na região do Sul. Este desenvolvimento 

provavelmente se deve à melhoria de equipamentos 

e condições adequadas de trabalho e maior 

segurança (BONDARIK, 2006). O crescimento do 

extrativismo do açaí foi maior quando comparado 

às outras duas espécies, com um aumento de 

10.077 t, ou 7,6% de 2016 para o ano de 2017. Já a 

extração do pó cerífero da carnaúba teve 

crescimento de 5,3% na quantidade extraída, o 

menor se comparado os outros dois valores, como 

o açaí e erva-mate de quantidade produzida na 

extração vegetal. 

No estado do Amazonas ocorreu redução na 

produção no ano 2015 para 2017, atingindo 15.135 

t a menos, cerca de (-23%) de perda na extração 

vegetal. Desta forma, o extrativista sofre com a  

diminuição na extração  do açaí, pois é um volume 

alto de produção, que  teve redução no intervalo de 

tempo curto. 

Na figura 2 os valores em reais tiveram 

crescimento significativo entre 2015 a 2017. 

Observa-se na figura 2 (A) que o açaí tem o melhor 

crescimento no valor de comercialização, tendo em 

vista que é o produto mais consumido dentro dos 

PFNMs. Em 2016 o açaí se destacou com produção 

de R$ 401.874 milhões no estado do Pará. A erva-

mate teve produção de R$ 352.992 milhões no 

estado do Paraná (B), pois é um produto de elevado 

consumo da região do Sul. Em último, está a 

carnaúba (pó), com produção destacada de R$ 

102.119 milhões no estado do Piauí (C). 

Os valores da produção em reais de 2017 

mostraram um crescimento para as três espécies 

pela produção na extração vegetal, o açaí com 15%, 

a erva-mate cresceu 8% e a carnaúba teve um 

aumento de 7,3%. 

Os valores em reais na figura 2 tiveram 

crescimento significativo entre 2016 a 2017. É 

fundamental verificar que o açaí tem maior 

rendimento no valor de comercialização, tendo em 

vista que é o produto mais consumido dentro dos 

PFNMs. Em 2016, destacou-se com a produção de 

R$ 401.874 milhões no estado do Pará, a erva-mate 

teve produção de R$ 352.992 milhões no estado do 

Paraná, sendo um produto de alto consumo da 

região do Sul. Em terceiro lugar está à carnaúba 

(pó) no estado do Piauí com a maior produção, R$ 

102.119 milhões. É importante ressaltar que a 

produção de pó cerífero possibilita incluir grande 

número de trabalhadores no campo, conforme com 

Carvalho e Gomes (2009), auxiliando a redução da 

pobreza na região Nordeste.  

 
 

(A) 

 

(B) 
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(C) 

 

Figura 1: Comparação da quantidade produzida na extração 

vegetal (toneladas) nos anos de 2015 a 2017. (A) produção 

vegetal do açaí, nos estados de: Pará, Amazonas, Maranhão, 

Acre e Amapá. (B) Produção vegetal da erva-mate, nos 

estados de: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Mato Grosso do Sul. (C) Produção vegetal da Carnaúba 

(pó), nos estados de: Piauí, Ceará, Maranhão e Rio Grande 

do Norte.  

 

Observa-se que a extração vegetal da erva-mate 

se sobressai em primeiro lugar na produção em 

toneladas (figura 1). No entanto, os dados da 

extração em mil reais (figura 2) mostram que o açaí 

tem seu valor elevado, de modo que seus 

rendimentos em valor superaram todos os produtos 

estudados. Entre os PFNMs, o açaí é um dos que 

apresentaram ascensão no mercado nacional, pois 

elevou a quantidade comercializada, ao lado de 

produtos como erva-mate, pequi, mangaba e 

piaçava (ALMEIDA et al., 2009). De acordo com 

Schirigatti et al. (2016) houve a evolução dos 

PFNMs no Brasil, por meio de efetivas políticas 

públicas que favorecem crescimento do 

extrativismo sustentável, e contribuem também 

para a conservação dos recursos florestais. 

 
 

(A) 
 

(B) 

 

(C) 
 

Figura 2: Comparação da quantidade produzida na extração 

vegetal em Mil Reais nos anos de 2015 a 2017. (A) 

Produção vegetal do açaí nos estados de: Pará, Amazonas, 

Maranhão, Acre e Amapá. (B) Produção vegetal da erva-

mate, nos estados de: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul e Mato Grosso do Sul. (C) Produção vegetal da 

Carnaúba (pó), nos estados de: Piauí, Ceará, Maranhão e 

Rio Grande do Norte. 

 

Segundo Santos et al. (2002) o preço dos 

produtos florestais não madeireiros tem se 

valorizado, caracterizando-se como potenciais de 

grande importância, pois determina a expansão de 

uma atividade econômica. A alteração dos valores 

é também influenciada por suas produções anuais, 

que são diferentes a cada ano. Entre os diversos 

fatores, cita-se a distribuição irregular de chuvas 

entre as regiões, e o período de florescimento e 

frutificação que é variável, assim como a presença 

dos polinizadores (ALMEIDA, 2010; ALMEIDA 

et al. 2009). Contudo, o crescimento da produção 

vegetal do açaí, erva-mate e carnaúba ocorre em 

geral de maneira positiva, considerando o 

crescimento na produção na extração vegetal de um 

ano para o outro, nos estados do Pará, Paraná e 

Piauí (CANUTO, 2010.; COSTA, 2016; 

OLIVEIRAI, WAQUILII, 2015) 

 

CONCLUSÕES 

Demonstra-se que a partir destes dados a 

importância socioeconômica dos produtos não 

madeireiros de origem florestal no Brasil, se 

sobressai nos estados do Pará, Paraná e Piauí, 

sendo significativos para a produção de PFNMs e 

o desenvolvimento econômico.  

O estudo demonstrou resultados satisfatórios 

quanto ao crescimento da produção e extração 

vegetal em toneladas e em mil reais para o açaí, 

erva-mate e carnaúba (pó cerífero).  

Tendo em vista a importância do extrativismo 

das espécies avaliadas, tanto para economia quanto 

para a cultura das regiões em que são produzidas, 
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ainda faltam estudos de acompanhamento da 

produção dos PFNMs ao longo do tempo. 

Desta forma, as informações sobre o 

extrativismo das espécies de valor socioeconômico 

requerem maior documentação e publicidade, 

assim como o extrativismo necessita de adequados 

incentivos de manejo.  
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RESUMO: A certificação florestal de cadeia de custódia, embora voluntária, aproxima o produtor ao consumidor final, 

através de um produto com um selo que garante a rastreabilidade desde sua origem em áreas de boas práticas de manejo 

florestal, passando por todo o processo produtivo até o consumidor final. É através da certificação CoC que o comprador 

garante que o produto é proveniente de uma floresta natural ou plantada com manejo florestal certificado. Neste contexto, 

o presente trabalho tem como objetivo analisar o número de certificados FSC em cadeia de custódia florestal no Brasil e 

a taxa de crescimento relativo ao período 2012 a 2017. Foram analisadas as estatísticas descritivas entre os meses de cada 

ano e entre os anos. Os valores médios obtidos foram submetidos a uma análise de variância no delineamento inteiramente 

casualizado e relacionados por meio do teste de tukey ao nível de 5% de confiança e, em seguida calculou-se a taxa de 

crescimento anual no período analisado. Houve um aumento no quantitativo de certificados em cadeia de custódia no 

período de 5 anos, com uma taxa de crescimento de 2,27, podendo estar relacionado com as novas exigências do mercado 

consumidor por produtos provenientes de fontes responsáveis comprovados com selo de certificação florestal. 

Palavras chave: certificação florestal, produção, FSC. 
 

Descriptive analysis of chain of custody certificates in Brazil 

 
ABSTRACT: Chain-of-custody forest certification, although voluntary, brings the producer closer to the final consumer, 

through a product with a seal that guarantees traceability from its origin in areas of good forest management practices, 

through the production process to the consumer Last. It is through the CoC certification that the buyer ensures that the 

product comes from a natural forest or planted with certified forest management. In this context, the present work has 

the objective of analyzing the number of FSC certificates in the chain of forest custody in Brazil and the growth rate for 

the period 2012 to 2017. Descriptive statistics were analyzed between the months of each year and between the years. 

The mean values obtained were subjected to a completely randomized analysis of variance and related by means of the 

tukey test at the 5% level of confidence, and then the annual growth rate in the analyzed period was calculated. There 

has been an increase in the number of chain-of-custody certificates over a five-year period, with a growth rate of 2.27, 

which may be related to new consumer requirements for products from responsible sources certified with a forest 

certification seal. 

Keywords: forest certification, production, FSC.  
 

 
INTRODUÇÃO 

O meio ambiente tem sido um dos temas mais 

discutidos no mundo, nas últimas décadas, devido 

a respostas que o planeta vem dando às ações 

adversas do ser humano. Consequentemente, o 

consumidor está mais atento à qualidade dos 

produtos e os possíveis impactos gerados no seu 

processo produtivo (ALVES et al., 2009). 

Visando um meio de padronizar os meios 

econômicos, ambientais e sociais de produtos, foi 

criado o mecanismo de certificação 

socioambiental, um processo voluntário que 

permite ao consumidor consciente saber a origem e 

a qualidade de um produto ou processo de 

produção, garantindo que estes meios de produção 

não degradem o meio ambiente e prezem por boas 

condições de trabalho de acordo com as normas e 

leis em vigor, comprovados por um selo de 

certificação emitido por meio de um órgão 

independente, tido como certificador (LIMA et al., 

2009).  

Neste sentido, a certificação florestal é uma 

garantia de que o produto florestal advém de fontes 

responsáveis e passa por todo o processo de 

produção até chegar ao consumidor sem prejudicar 

o meio ambiente e a sociedade como um todo.  

O sistema de certificação florestal mais 

reconhecido atualmente é o FSC (Forest 

Stewarship Council), presente em mais de 75 

países e todos os continentes. Criado em 1993 a 

partir de uma reunião de representantes 

empresariais, grupos sociais e organizações 

ambientais interessados em melhorar e padronizar 

o sistema de manejo florestal no mundo, o FSC é 

uma organização não governamental, independente  

e sem fins lucrativos, com representantes 
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nacionais, como o FSC Brasil, que tem como 

missão difundir e facilitar o bom manejo das 

florestas brasileiras por meio de princípios e 

critérios estabelecidos (FSC BRASIL, 2019). Os 

princípios e critérios fundamentam-se nas 

legislações que conciliam os benefícios 

socioambientais com a viabilidade econômica, 

uniformizados para o mundo inteiro. 

Segundo Lima et al. (2019), a certificação, 

embora voluntária, aproxima o produtor ao 

consumidor final, através de um produto com um 

selo que garante a rastreabilidade desde sua 

origem, passando por todo o processo produtivo até 

o consumidor final. Este tipo de certificação é 

conhecido como certificação em cadeia de custódia 

(chain of custody – CoC). É através da certificação 

CoC que o comprador garante que o produto é 

proveniente de uma floresta natural ou plantada 

com manejo florestal certificado (forest 

management – FM) (RAMA GLOBAL, 2019). 

O empreendimento que traz no seu produto o 

selo de certificação, está em vantagem no mercado, 

pois amplifica o acesso a novos mercados, atende 

às novas exigências e aumenta sua credibilidade 

com o consumidor (SANTOS, et al., 2013). 

Segundo dados divulgados pelo FSC (2019), 

atualmente existem no mundo, 123 países que 

contam com certificados de cadeia de custódia 

FSC, totalizando 36.633 empreendimentos 

certificados, sendo a Ásia a grande líder, com 

34,5% do total de certificados.  

O Brasil lidera na América do sul, com 

aproximadamente 67,7% de um total de 1528 

certificados na modalidade de cadeia de custódia 

(FSC, 2019). 

Santos et al. (2017) identificaram que os 

empreendimentos no Brasil que possuem 

certificação CoC tem maior concentração nas 

regiões Sudeste e Sul do país, sendo São Paulo o 

estado com maior número de empreendimentos 

certificados.  

O pouco investimento do mercado interno em 

produtos certificados, indica que os 

empreendimentos que procuram a certificação o 

fazem devido as exigências do mercado externo, 

em especial o mercado europeu, que buscam por 

produtos sustentáveis (ALVES et al., 2009; 

JACOVINE et al., 2006). 

Neste contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo analisar o número de certificados FSC em 

cadeia de custódia florestal no Brasil e a taxa de 

crescimento relativo ao período 2012 a 2017. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Tendo em vista que o objetivo deste estudo foi 

a análise quantitativa de certificados FSC em 

cadeia de custódia florestal, foram analisados os 

dados referentes ao número de empreendimentos 

certificados no Brasil com o selo FSC relativo ao 

período de janeiro de 2012 a dezembro de 2017, 

consultados no FSC Brasil (2019).  

Os dados coletados foram relacionados por 

meio de estatísitcas descritivas (média, desvio 

padrão e coeficiente de variação) tendo como 

variáveis anos e meses. As médias de cada variável 

foram submetidas a uma análise de variância no 

delineamento inteiramente casualizado e 

relacionadas por meio do teste de Tukey ao nível 

de 5%, se diferentes entre si. 

Para se obter a taxa de crescimento anual do 

número de empreendimentos certificados em 

cadeia de custódia, foram adaptado a s os cálculos 

utilizando o método apresentado por Almeida et. 

al. (2009) (equação 1): 

 
  TLnN 21  (1) 

 

em que: N = ao número de empreendimentos 

certificados em cadeia de custódia no ano t; T= 

variável tenência em anos; ε = termo de 

perturbação. 

 

A taxa de crescimento (r) do número de 

certificados FSC em cadeia de custódia foi 

mensurada pela Equação 2 (GUJARATI, 

PORTER, 2011). 
 

100)1( 1  er  (2) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela1 indica as  estatísticas descritivas 

quanto ao número de certificados de cadeia de 

custódia anual e mensal. 
Tabela 1. Estatísticas descritivas dos certificados FSC em cadeira de Custódia no Brasil. 

Anos Total Média CV% 

2012 10.571 880,92 d 3,94 

2013 11.584 965,33 c 3,41 

2014 12.324 1.027,00 b 1,23 

2015 12.850 1.070,83 a 1,36 

2016 13.039 1.086,58 a 0,6 
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2017 12.516 1.043,00 b 1,85 

Meses Total Média CV% 

Jan 5.999 999,83 10,28 

Fev 5.977 996,17 10,06 

Abr 5.989 998,17 9,53 

Mai  6.030 1.005,00 9,28 

Jun 6.062 1.010,33 8,06 

Jul 6.071 1.011,83 7,46 

Ago 6.072 1.012,00 6,77 

Set 6.087 1.014,50 6,59 

Out 6.120 1.020,00 6,74 

Nov 6.147 1.024,50 6,31 

Dez 6.157 1.026,17 5,95 

Obs: as médias seguidas de mesma letra não variam entre si ao nível de 5 % de significância pelo teste de Tukey. 

Os anos de 2015 e 2016 apresentaram, em 

média, maior número de certificados em cadeia de 

custódia, seguidos pelos anos de 2014 e 2017, que 

não diferenriam entre si ao nível de 5% de 

significância (Tabela 1). 

O número médio de certificados em cadeia de 

custódia anual variou de 890,82 a 1.070,83 no 

período de cinco anos 

Ao se observar o número de certificados em 

cadeia de custódia mensal, não houve diferença 

significativa quanto aos meses analisados pelo teste 

F. 

A variação quanto ao número de certificados 

oscilou de 5.999 a 6.157, para os meses de janeiro 

e dezembro. 

O coeficiente de variação apresentado para o 

número de certificados anual e mensal foram 

baixos, inferiores a aproximadamente 10% para as 

variações mensais e 4% mesalmente.  

A Figura 1 demonstra a proporção de 

certificados em cadeia de custódia anuais e 

mensais. 

 

 

 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 1. Certificados em cadeia de custódia: (A) anual e (B) mensal. 

Obs: as médias seguidas de mesma letra não variam entre si ao nível de 5 % de significância pelo teste de Tukey. 

 
Em relação aos certificados anuais, foi possível 

demonstrar um aumento significativo nos anos de 

2012 a 2015, e voltou a reduzir em 2017. A taxa de 

crescimento foi de 2,27, ou seja, ratifica a elevação 

do quantitativo de certificados no período de cinco 

anos (Tabela 1). 

Quanto aos meses, não foi possível descrever 

um mês específico com maior número de 

certificados, indicando que o aumento foi anual, 

não mensal. 

Diante do que foi abordado pelos autores 

citados neste trabalho e os números analisados, 

percebeu-se que o aumento do número de 

empreendimentos certificados em cadeia de 

custódia se deu pela necessidade de adequação às 

novas exigências do mercado consumidor, bem 

como acesso aos novos mercados, principalmente 

estrangeiros. 
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Entre os anos de 2012 a 2017, houve um 

aumento quantitativo de empreendimentos 

certificados de cadeia de custódia.  

Este aumento pode estar relacionado com as 

novas exigências do mercado consumidor por 

produtos provenientes de fontes responsáveis 

comprovados com selo de certificação florestal. 
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Análise do ruído na operação de desdobro semimecanizado de Eucalyptus 

 

Flavio Cipriano de Assis do Carmo*¹, Amanda de Lira Freitas, Angélica de Araújo Lima¹, José Lenildo 

Barbosa Leite da Silva, Sérvio Túlio Pereira Justino, Giselle Lemos Moreira² 

 
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar o ruído produzido durante o processamento de madeira com 

diferentes modelos de motosserra. A espécie utilizada foi o Eucalipto urograndis (Eucalyptus grandis versus E. 

urophylla) plantada no município de Vargem Alta, sul do Espírito Santo. Foram abatidas seis árvores, com 14 metros de 

altura comercial em média, sendo estas sadias e com fustes isentos de defeitos (tortuosidades e bifurcações), com DAP 

entre 22,6 a 26,73 cm. Para a análise do ruído, utilizou-se o decibelímetro DEC, 460 de acordo com NR15 do 

Ministério do Trabalho e Emprego por meio da utilização de um decibelímetro modelo DEC, 460. Os maiores ruídos 

foram obtidos no desdobro com o motosserra modelo B, em todas as posições e árvores testadas e os dois modelos não 

atingiram as recomendações em todas as posições e árvores, da NR 15, que é estipulado em 85 dB (A) para 8 horas de 

jornada de trabalho. 

Palavras-chave: Processsamento de madeira, decibelímetro, risco físico 

 

Noise analysis in the semimecanized understanding operation in Eucalyptus trees 

 
ABSTRACT: This research had the objective of analyzing the noise produced during the processing of wood with 

different chainsaw models. The species used was Eucalyptus urograndis (Eucalyptus grandis versus E. urophylla) planted 

in the municipality of Vargem Alta, southern Espírito Santo. Six trees were felled, with 14 meters of average commercial 

height, being these healthy and with fustes free of defects (tortuosities and bifurcations), with DAP between 22.6 to 26.73 

cm. For the noise analysis, the decibelmeter DEC, 460 according to NR15 of the Ministry of Labor and Employment was 

used using a decibelimeter model DEC, 460. The biggest noises were obtained in the unfolding with the chainsaw model 

B, in all positions and trees tested and the two models did not meet the recommendations in all positions and trees, from 

NR 15, which is stipulated at 85 dB (A) for 8 hours of work. 

Keywords: Wood processing, Decibelímetro, Physical Risks 

 

 
INTRODUÇÃO 

Ergonomia se caracteriza por ser uma disciplina 

científica relacionada ao entendimento das 

interações entre os seres humanos e outros 

elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, 

princípios, dados e métodos a projetos a fim de 

aperfeiçoar o bem estar humano e o desempenho 

global do sistema (ABERGO, 2010). 

Condições ergonômicas inadequadas diminuem 

a produtividade, rendimento e a vida de um 

trabalhador, além afetar a qualidade do produto. 

Tal ambiente insalubre, com presença de ruído, 

temperatura e pressão inadequadas, contribui para 

o aumento da exaustão física, podendo ocasionar 

acidentes e danos à saúde. 

De acordo com Carmo (1999) o ruído age sobre 

o organismo humano de várias maneiras, 

comprometendo o funcionamento do aparelho 

auditivo a atividade física, fisiológica e mental do 

indivíduo a ele exposto. Graves prejuízos podem 

advir para a audição e a saúde em geral de milhares 

de pessoas, em consequência da poluição acústica 

pelos ruídos excessivos dos grandes centros 

urbanos até em uma atividade de lazer. 

Dentre as várias condições ergonômicas 

inadequadas, destaca o ruído excessivo, que pode 

causar perdas auditivas quando o tempo de 

exposição for muito longo. Fiedler et al., (2008), 

analisou a influência da massa específica aparente 

da madeira no ruído produzido durante o 

processamento mecânico em um híbrido de 

Eucalipto (Eucalyptus grandis versus Eucalyptus 

urophyla) e uma espécie do gênero Eucalyptus 

spp., utilizando máquinas de processamento 

secundário, constatou que a massa específica 

aparente das madeiras não explica bem a relação 

com o ruído. Entretanto, escassos são os trabalhos 

realizados, mensurando a influência da variação da 

densidade ao longo do fuste na geração de ruído em 

árvores de Eucalyptus spp., utilizando motosserras. 

Portanto, este estudo se faz necessário, 

principalmente para pequenos produtores rurais, 

uma vez que a motosserra é a principal máquina de 

colheita florestal e o Eucalipto, em virtude dos 

incentivos fiscais e da pressão a cerca do corte de 

árvores imunes ao corte, a madeira com maior 

volume de hectares plantados, de acordo com a 

Indústria Brasileira de Árvores Associação 
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Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas, 

IBÁ (2017). Diante disso, objetivou-se com esta 

pesquisa realizar uma análise da emissão de ruído 

na operação de desdobro semimecanizado em 

árvores de Eucalyptus. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em uma propriedade 

rural situada na Zona Rural de Vargem Alta, sul do 

Estado do Espírito Santo. O talhão analisado possui 

aproximadamente nove hectares, localizado em 

relevo plano e espaçamento de plantio variável. 

A classificação climática de acordo com 

Köppen-Geiger para a região é do tipo Am, “A”, 

clima tropical megatérmico, temperatura média do 

mês mais frio maior que 18ºC, estação invernosa 

ausente, forte precipitação anual e “m”, clima de 

monção, precipitação total anual média maior que 

1500 mm, precipitação do mês mais seco menor 

que 60 mm. 

Foram abatidas seis árvores, com 14 metros de 

altura comercial em média, sendo estas sadias e 

com fustes isentos de defeitos (tortuosidades e 

bifurcações), com DAP entre 22,6 a 26,73 cm. Das 

seis árvores, três foram desdobradas com 2 

modelos de motosserra com as respectivas 

especificações estão descritas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Descrição das máquinas avaliadas na pesquisa. 

Motosserra Descrição 

Modelo A 

Cilindrada: 59 cm³ 

Peso sem combustível: 5,6 kg 

Potência: 4,4 kw / 4,6 cv 

Rotação Lenta: 2800 rpm 

Rotação Máxima: 14000 rpm 

Modelo B 

Cilindrada: 65,1 cm³ 

Peso sem combustível: 6 kg 

Potência: 3,4 kw / 4,6 cv 

Rotação Lenta: 2700 rpm 

Rotação Máxima: 12500 rpm 

As árvores foram seccionadas relacionando a 

porcentagem da altura comercial em cinco níveis, 

0; 25; 50; 75; 100% da altura comercial da árvore, 

como mostrado na Figura 1. 

 
 

Figura 1 – Posições na árvore onde foram realizados os cortes 

com motosserra. 

 

Para a análise do ruído foi utilizado o 

decibelímetro DEC, 460. As medições foram 

realizadas no instante em que se desdobrava a 

madeira nos cinco níveis da altura comercial.  

A amostragem foi definida com base em um 

estudo piloto realizado para definir o tamanho 

mínimo da amostra a ser utilizada na pesquisa. 

Esses dados foram analisados por meio da equação 

6, proposta por Conaw (1977), citado por Minette 

(1996): 

n =  
t² ∗ s²

e²

 

em que: 

n = o número de amostras ou pessoas 

necessárias; 

t = o valor tabelado a 5% de significância, 

distribuição de t, de Student; 

s = o desvio padrão da amostra e; 

e = o erro admissível a 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O número mínimo de amostras necessárias para 

a confiabilidade do estudo foi atendido em todas as 

atividades na operação de desdobro com o 

motosserra Modelo A, conforme apresentado na 

Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Número mínimo de amostras coletadas, por posição, para o motosserra modelo A. 

Árvore Posição (%) Amostras coletadas n Desvio-Padrão 

1 

0 7 0,61 0,73 

25 7 2,20 1,34 

50 7 1,66 1,21 

75 7 0,63 0,75 

100 7 0,22 0,44 

2 

0 7 0,49 0,66 

25 7 1,13 0,99 

50 7 2,49 1,47 

75 7 3,06 1,63 

100 7 3,78 1,82 

3 

0 7 0,05 0.22 

25 7 0,97 0,91 

50 7 3,69 1,80 
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75 7 1,32 1,07 

100 7 1,48 1,13 

 
O número mínimo de amostras necessárias para 

a confiabilidade do estudo foi atendido em todas as 

atividades na operação de desdobro com o 

motosserra Modelo B, conforme apresentado na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Número mínimo de amostras coletadas, por posição, para o motosserra modelo B. 

Árvore Posição (%) Amostras coletadas N Desvio-Padrão 

1 

0 7 0,86 0,87 

25 7 0,21 0,43 

50 7 0,17 0,15 

75 7 0,04 0,17 

100 7 0,11 0,3 

2 

0 7 0,27 0,48 

25 7 0,17 0,38 

50 7 0,45 0,63 

75 7 0,32 0,53 

100 7 0,16 0,37 

3 

0 7 0,02 0,10 

25 7 0,25 0,46 

50 7 1,03 0,93 

75 7 0,02 0,10 

100 7 0,02 0,14 

 
Os resultados obtidos na determinação do ruído 

para o motosserra Modelo A são plotados na Figura 

2, sem a utilização de equipamento de proteção 

individual (EPI), para cada posição e respectivas 

árvores. 

 

 

Figura 2 – Distribuição do ruído médio para cada árvore de 

acordo com a posição. 

 

Como se observa na Figura 2, o maior ruído 

médio encontrado foi de 106,8 dB(A), na posição 

0% da altura comercial, avaliando a árvore três, 

permitindo uma exposição do operador de 24 

minutos e 43 segundos e o menor ruído médio foi 

de 103,9 dB(A), na posição de 75% da altura 

comercial, avaliando a árvore dois, permitindo ao 

operador uma exposição de 35 minutos. O ruído 

apresentou um comportamento semelhante para 

todas as posições, tendo a maior variação de 2,3 

dB(A) entre as posições na árvore três entre as 

posições de 0 a 25% O desdobro com motosserra 

Modelo A para todas as posições e árvores testadas 

não atende o limite estabelecido pela NR 15, que é 

estipulado em 85 dB (A) para uma jornada de 8 

horas diárias. 

Os resultados obtidos na determinação do ruído 

para o motosserra Modelo B são plotados na Figura 

3, sem a utilização de equipamento de proteção 

individual (EPI), para cada posição e respectivas 

árvores. 

 

 

Figura 3 – Distribuição do ruído médio para cada árvore de 

acordo com a posição. 
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Como observado na Figura 3 o maior ruído 

médio encontrado foi de 108,2 dB(A), na posição 

de 75% da altura comercial, analisando a árvore 

três, este valor de ruído proporciona ao operador 

uma máxima exposição diária permissível de 20 

minutos, em contrapartida o menor ruído médio foi 

de 106,9 dB(A) proporcionando ao operador uma 

exposição de 22 minutos e 25 segundos. A maior 

variação em decibéis para o motosserra modelo B, 

foi evidenciado na árvore um entre as posições 25 

e 50% da altura comercial totalizando 0,7 dB(A). 

Do mesmo modo que o motosserra de modelo A, 

este modelo não atingiu as recomendações em 

todas as posições e árvores, da NR 15, que é 

estipulado em 85 dB (A) para 8 horas de jornada de 

trabalho. 

O resultado comparativo entre os motosserras 

são plotados na Figura 3, para cada posição e 

árvore em que foram realizados os estudos de 

ruído. 

 
 

Figura 4. Comparação do ruído médio entre os motosserras testados. 

 

Como pode ser evidenciado na Figura 3, os 

maiores ruídos foram obtidos no desdobro com o 

motosserra modelo B, em todas as posições e árvores 

testadas. A maior diferença entre as árvores para os 

ruídos observados foram para a árvore três, posição 

100% da altura comercial em que houve uma 

diferença de 3,6 dB (A), e a menor variação, 1,4 dB 

(A) foi evidenciada para a mesma árvore na posição 

de 0% da altura comercial. 

Estas variações entre os modelos de motosserras 

testadas podem ser explicados pelas características 

dos motores. Enquanto o motosserra de modelo B 

possui maior cilindrada, quando comparado ao 

modelo A. Este fato proporciona uma potência maior 

ao motor do modelo B, ocasionando maior ruído no 

desdobro. Outras características que podem ter 

concedido a este motosserra maiores níveis de ruído 

é o estado de manutenção do mesmo, como 

lubrificação e afiação das arestas de corte e as 

características intrínsecas da madeira, tais como 

variação da densidade ao longo do fuste. 

Fiedler et al., (2009) mensurando a influência da 

massa específica aparente da madeira no ruído 

produzido durante o processamento secundário 

obteve para o Eucalipto o ruído médio de 87,27 

dB(A), entretanto estes resultados foram encontrados 

usando diferentes equipamentos de desdobro. 

Para diminuir o ruído e consequentemente os 

efeitos deste no organismo do operador, ressalta-se a 

norma American National Standards Institute, ANSI 

S12.6 – Método B, 1997) estabelecida no Brasil desde 

25 de março de 2003. Desta forma, as atenuações dos 

protetores auditivos ensaiados de acordo com o índice 

de ruído fornecido, NRRsf. Os protetores indicados 

são aqueles que apresentam a atenuação do ruído em 

uma maior frequência, uma vez que estes 

equipamentos não atenuam os sinais de alerta, não 

oferecendo riscos ao operador. 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados apresentados nesta 

condição de estudo, conclui-se que: 

 Os maiores ruídos foram obtidos no desdobro 

com o motosserra modelo B, em todas as 

posições e árvores testadas. 

 Os dois modelos não atingiram as 

recomendações em todas as posições e 
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árvores, da NR 15, que é estipulado em 85 dB 

(A) para 8 horas de jornada de trabalho. 
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RESUMO: Esse trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade econômica da implantação de um sistema 

agroflorestal utilizando as espécies cacau (Theobroma Cacao) e Freijó (Cordia Alliodora Ruiz & Pav.) no município de 

Tomé-Açu, PA. O trabalho foi realizado a partir de informações relevantes oriundas da sistematização de dados relativos 

a sistemas agroflorestais desenvolvidos na região amazônica. Para análise e avaliação econômica do projeto na obtenção 

dos resultados foram utilizados instrumentos da engenharia econômica: Valor Presente Líquido (VPL), Relação Custo-

Benefício (RB/C) e Taxa Interna de Retorno (TIR). A viabilidade econômica do SAF será garantida inicialmente através 

do cacau, pois embora a produtividade ocorra a partir do terceiro ano de implantação, gerará um lucro considerável durante 

os primeiros, até o trigésimo ano, diferntemente da cultura do freijó que só gerará renda no último ano. Os valores obtidos 

da análise financeira foram VPL de R$37.075,11 com dez anos, R$121.188,76 com vinte anos e de R$197.628,10 ao 

término dos 30 anos, a TIR foi da ordem de 24,75% com 10 anos, 30,20% com 20 anos e de 30,48% com 30 anos e a 

RB/C teria lucro de R$ 1,10 com 10 anos,  R$ 2,30 com 20 anos e ao final de 30 anos teria um lucro de R$ 3,40. 

Palavras chaves: Amazônia; Agrofloresta; Economia. 

 

Analysis economic of agroforestry system in Tomé-Açu, Pará, Brazil 
 

ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the economic viability of the implantation of an agroforestry 

system using the cocoa species (Theobroma Cacao) and Freijó (Cordia Alliodora Ruiz & Pav.) in the municipality of 

Tomé-Açu, PA. The work was carried out from relevant information from the systematization of data on agroforestry 

systems developed in the Amazon region. For economic analysis and evaluation of the project in obtaining the results, 

economic engineering instruments were used: Net Present Value (NPV), Cost-Benefit Ratio (RB / C) and Internal Rate of 

Return (IRR). The economic viability of the SAF will be guaranteed initially through cocoa, since although productivity 

occurs from the third year of implementation, it will generate a considerable profit during the first, up to the thirtieth 

year, unlike the culture of the freijó that will only generate income in the latter year. The analysis found values were R $ 

37,075.11 with ten years, being R $ 121,188.76 with twenty years and R $ 197,628.10 at the end of the 30 years, with IRR 

of 24.75% with 10 years, 30, 20% at 20 years and 30.48% at 30 years and R $ / R $ 1.10 at 10 years, R $ 2.30 at 20 years 

and at the end of 30 years has a profit of R $ 3.40. 

Keywords: Amazon; Agroforestry; Economy. 

 

 
INTRODUÇÃO 

De acordo com Ferreira e Salati (2005) as 

atividades realizadas na floresta amazônica são 

exploração madeireira, pecuária, produção de 

grãos, extração mineral, produção de energia 

hidroelétrica e prospecção de petróleo e energia. 

Essas atividades foram incentivadas com a 

implantação de um complexo sistema viário que 

cruza a Região de Norte a Sul e de Leste a Oeste. 
Além das atividades citadas, atualmente os 

pequenos e grandes agricultores presentes na 

Amazônia estão utilizando em grande escala os 

Sistemas Agroflorestais, principalmente em 

regiões como Tomé-Açu, devido às variadas 

vantagens que esses sistemas oferecem, podendo 

ser SAFs comerciais e/ou multi estratificados 

Vieira et al (2007). 

Os SAFs são formas de uso e manejo da terra 

trazendo vantagens para os agricultores como 

manutenção da fertilidade dos solos, benefícios 

para os animais (que algumas espécies florestais 

proporcionam), fornecendo sombra e néctar, dessa 

forma contribuindo para o aumento da renda 

familiar Dubois (1998).  
Os sistemas agroflorestais por abrangerem o 

uso de espécie agrícolas, arbustivas, florestais e 

animais além de promover variação na 

produtividade, desempenhar também diversos 

papéis em função das espécies implantadas capaz 

de garantir a ciclagem de nutrientes como forma de 

adubação da terra, visando a recuperação da área 

em locais com forte influência exploratória do solo 

e, sobretudo, o fator econômico que é característica 
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primordial para a implantação do mesmo Silva et 

al (2008). 
Esse sistema é viável por mesclar alternativas 

interessantes ao uso da terra, como a utilização de 

produtos madeireiros e não madeireiros, 

importante para o sistema de agricultura familiar, 

visando as questões sociais, ambientais e 

econômicas Abdo et al (2008). O componente 

agrícola garante a biodiversidade da área e a 

conservação ambiental, prevenindo erosão do solo, 

a ciclagem dos nutrientes e o sequestro do carbono 

Silva et al (2014). O equilíbrio ecológico é 

possível pela interação entre espécies, através de 

sombreamento, adubação do solo, aumentando a 

produção e reduzindo a proliferação de pragas. 
Para que haja o sucesso do sistema é importante 

o manejo adequado, fazendo a escolha correta das 

espécies que serão utilizadas, e a análise do retorno 

financeiro ideal para o empreendimento, reduzindo 

o custo de manutenção do SAFs, isso terá 

influência direta na decisão do proprietário de 

adotar ou não o sistema. Diante do exposto, este 

trabalho tem como objetivo determinar a 

viabilidade econômica da implantação de um 

sistema agroflorestal utilizando as espécies cacau 

(Theobroma Cacao) e Freijó (Cordia Alliodora 

Ruiz & Pav.) no município de Tomé-Açu (PA). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado a partir de informações 

relevantes oriundas da sistematização de dados 

relativos a sistemas agroflorestais desenvolvidos 

na região amazônica. As culturas sugeridas são 

cacau (Theobroma Cacao), com espaçamento 3m 

x 3m e densidade de 1222 mudas/ha e Freijó 

(Cordia Alliodora Ruiz & Pav.), espaçamento 15m 

x 15m, densidade de 50 mudas/ha.  

Os dados referentes aos coeficientes técnicos de 

produção, mão de obra, preços de insumos, tratos 

culturais, máquinas e implementos agrícolas, 

foram inseridos na ferramenta microsoft office 

excel 2007, para construção da planilha, obtidos de 

acordo com os valores disponibilizados pela 

EMATER, pela cotação diária de produtos. 

Para análise e avaliação econômica do projeto 

na obtenção dos resultados esperados baseados no 

critério de rentabilidade e viabilidade que propicie 

saldo capaz de remunerar o capital investido foram 

utilizados instrumentos da engenharia econômica: 

Valor Presente Líquido (VPL), Relação Custo-

Benefício (RB/C) e Taxa Interna de Retorno (TIR) 

(CASAROTTO; KOPITKE, 1996; KASSAI, 

1999; RESENDE; OLIVEIRA 2000; VIANELLO; 

SIMÕES, 2002). 

 

Valor Presente Líquido (VPL) 
O VPL é compreendido como sendo a quantia 

equivalente na data zero de um fluxo financeiro 

descontando-se a taxa de juros determinada pelo 

mercado. A atividade rural é desejável se a 

diferença entre os benefícios e custos atualizados, 

a taxa de desconto equivalente ao uso alternativo 

do dinheiro, for positiva.  

 

𝑉𝑃𝐿𝑡 = ∑𝑛
𝑡=0 (

𝑅𝑡  − 𝐶𝑡

(1+ 𝑖)𝑡) =

 ∑𝑛
𝑡= 1 (𝑅𝑡∗

1

(1+𝑖)𝑡) − ∑𝑛
𝑖=1 (𝐶𝑡∗

1

(1+𝑖)𝑡)  

(Equação 1) 

 

em que: VPL = valor presente líquido; Bt = receita 

em cada período de tempo (ano) do projeto; Ct = 

custo em cada período de tempo (ano) do projeto; t 

= número de anos do projeto ou período de tempo 

usado em cada atividade; i = taxa de desconto de 

2,5% ao ano (juros). 

 

Relação receita/custo (RB/C) 
Consiste em determinar a relação entre o valor 

presente dos benefícios e o valor presente dos 

custos para dada taxa de desconto. Assim, o projeto 

será considerado viável, economicamente, se 

apresentar o valor da relação maior que a unidade, 

sendo tanto mais viável quanto maior for esse 

valor. A RB/C indica quantas unidades de valor 

monetário bruto são obtidas, ao final do SAF, para 

cada unidade de capital investido. Sua expressão 

matemática é apresentada abaixo Santana (2005). 

 

𝑅𝑏/𝑐 =
∑𝑛

𝑖=0 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡∗(1+𝑖)−𝑡

∑𝑛
𝑡=0 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡∗(1+𝑖)−𝑡    (Equação 2) 

 

em que: Receita = receita auferida em cada período 

de tempo (ano) do projeto; Custo = custo em cada 

período de tempo (ano) do projeto; i = taxa de 

desconto (juros) e t = número de anos do projeto ou 

período de tempo usado em cada atividade e; i = 

taxa de desconto (juros = (2,5%) a.a.). 

 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 
Taxa de juros que anula a função de VPL do 

projeto, iguala a zero, ou seja, é a taxa que iguala o 

valor de entrada ao de saída. Taxa superior a uma 

taxa interna de juros, tomada como comparação e 

que reflita o custo de oportunidade do capital. A 

taxa interna de retorno pode ser calculada 
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comparando-se o fluxo de receitas, atualizado a 

cada ano, com os custos totais do projeto. É 

definida como a taxa de juros ou taxa de 

oportunidade do capital que torna a seguinte 

igualdade verdadeira: 

 

∑𝑛
𝑡=0 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑖 ∗ (1 + 𝑇𝐼𝑅)−1 =
∑𝑛

𝑡=0 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑖 ∗ (1 + 𝑇𝐼𝑅)−1                               

(Equação 3) 

 

em que: TIR = taxa interna de retorno e (t = 1, ..., 

n). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O SAF apresentará produção anual a partir do 

terceiro ano de implantação da cultura do cacau, 

como mostra a tabela 1 (Tabela 1). Esses valores 

irão garantir a partir do primeiro ano de produção 

um total de 336,47 kg/ha, nos anos seguintes esses 

valores tenderão a aumentar com 676,8 kg/ha ano 

segundo ano, 1353,6 kg/ha ano terceiro e a partir 

do quarto ano de produção até o vigésimo quinto 

ano, os valores previstos serão de 1974 kg/ha. 
Para a cultura florestal o sistema é diferente, a 

madeira será retirada completamente no último ano 

a partir da sua implantação no consórcio, todavia, 

nesse sistema, deve-se extrair madeira de desbaste 

no décimo quinto ano, com uma produção de 30 

m³/ha e no seu último ano de produção, com 90 

m³/ha de tora para processamento. 
Esses valores para o cultivo florestal dar-se-ão 

devido ao espaçamento adotado de 15 m x 15 m, 

com implantação de 50 mudas de Freijó por ha. 

Diferentemente do cultivo agrícola, cacau, tendo 

seu espaçamento de 3 m x 3m, com uma densidade 

de 1222 mudas/ha como apresentado na tabela 1 a 

seguir (Tabela 1). 

 

 
Tabela 1: Sistema de produção da cultura do cacau e freijó em função do espaçamento 

Sistema 

Ano Produção em kg/ha - Cacau (3m x 3m)  Produção em m³/ha - Freijó (15m x 15m)  

1 - - 

2 - - 

3 336,47 - 

4 676,8 - 

5 1.353,6 - 

6- 30 1.974 - 

15 - 30 

30 - 90 

Fonte: Autores 

Os valores em relação ao sistema de produção 

consideraram fatores como mão de obra, insumos e 

gastos em geral, utilizando uma taxa de 

financiamento de 2,5% a.a. Observou-se que os 

preços desde o preparo da área para implantação até 

o período da colheita dos produtos se tornaram 

elevados, variando com a cultura e o processo de 

manutenção para cada cultivo, visando os 30 de anos 

do sistema agroflorestal, dando destaque para o 

cacau, pois como o sistema está voltado para a 

produção em amêndoa, os cuidados com a cultura 

serão maiores. A Tabela 2 simplifica os custos do 

SAFs para as culturas em questão (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Custos atualizados (Cacau + Freijó) 

Sistema Mão de obra Insumos Total 

52.320,00 22.021,27 74.341,27 

Fonte: Autores. 

 

Taxa de câmbio: US$ 1,00 = R$ 3,20. 

Os Valores de VPL foram R$37.075,11 com dez 

anos, R$121.188,76 com vinte anos e de 

R$197.628,10 ao término dos 30 anos. Considerando 

que o VPL tenha apresentado valores positivos, 

demonstrando a viabilidade econômica do sistema 

agroflorestal composto por cacau e freijó. 

Os resultados para a Razão Benefício Custo 

(RB/C) para o sistema indicaram que para cada real 

investido com 10 anos renderia um lucro de R$ 1,10 

(um real e dez centavos) e com 20 anos tiraria um 

lucro de R$ 2,30 (dois reais e vinte centavos) e ao 

final de 30 anos teria um lucro de R$ 3,40 (dois reais 

e oitenta centavos), apontando mais uma vez a 

viabilidade. 

Os valores da TIR (Taxa Interna de Retorno), foi 

da ordem de 24,75% com 10 anos, 30,20% com 20 

anos e de 30,48% com 30 anos. Como esses valores 

superam o valor da taxa cobrada ao ano, da ordem de 
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2,5%, esses dados comprovam a viabilidade dos SAF. 

A Tabela 3 simplifica os valores de VPL, RB/C e TIR 

durante 30 anos (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Avaliação de viabilidade VPL, RB/C E TIR. 

 Anos 

Critérios de 

Avaliação 

Financeira 

10 20 30 

VPL do 

Projeto: 
37.075,11 121.188,07 197.628,10 

Relação B/C: 2,1 3,3 4,4 

TIR do 

Projeto: 
24,75% 30,20% 30,48% 

Fonte: Autores. 

 

CONCLUSÃO 

Pelos resultados obtidos verifica-se, que apesar 

dos altos valores para implantação do sistema em 

função dos custos com mão de obra, e aparatos em 

gerais para se fazer um sistema agroflorestal, visando 

o preparo da área e a manutenção ao longo dos anos 

até a colheita em uma área de um hectare, constatou-

se que o sistema adotado gerou lucro considerável. 

A viabilidade do sistema será garantida através do 

cacau, porque a produtividade embora ocorra a partir 

do terceiro ano da implantação, gerará um lucro 

considerável durante os demais anos, até o trigésimo 

ano, quando também será colhida a madeira do freijó.  

Todos os indicadores de viabilidade econômica 

(VPL, RB/C e TIR) apresentaram-se viáveis 

economicamente, o que confirma o retorno 

econômico do investimento no sistema agroflorestal 

formado com cacau e freijó.  
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Avaliação dendrométrica de espécies da arborização do Campus Universitário, Patos-PB 
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RESUMO: O crescimento de uma árvore caracteriza-se como o aumento de suas dimensões em um determinado período 

de tempo, sendo este dependente de diversos fatores como a disponibilidade de água, luz, nutrientes e outros. O objetivo 

do trabalho foi acompanhar o incremento dendrométrico de algumas espécies arbóreas introduzidas na arborização do 

Campus da Universidade Federal de Campina Grande em Patos - PB. Para a realização desse estudo foram realizadas 

medições de altura e diâmetro de 15 indivíduos que apresentaram CNB > 3 cm durante o período de um ano. Estimou-se 

o crescimento absoluto, crescimento relativo e o incremento periódico das variáveis dendrométricas das espécies. 

Conclui-se que as espécies Poincianella pluviosa, Jacaranda cuspidifolia e Cnidosculus quercifolius foram as que 

apresentaram valores mais representativos de incremento para as variáveis diâmetro e altura, considerando o crescimento 

dos indivíduos diferenciado mesmo sendo mantidas as mesmas condições de manejo, tendo em vista suas diferentes 

constituições genéticas e adaptabilidade.  

Palavras-chave: áreas verdes, sibipiruna, faveleira 
 

Evaluation dendrometricc of species of trees of the University Campus, Patos-PB 
ABSTRACT: The growth of a tree is characterized as the increase of their dimensions in a certain period of time, this 

being dependent on various factors such as the availability of water, light, nutrients and others. The aim of this study was 

to monitoring the dendrometric increase of some tree species introduced in the landscaping at the Federal University of 

Campina Grande, Campus Patos-Paraíba. To carry out this study measurements were taken of height and diameter of 

15 individuals who presented with to circumference at base height > 3.0 cm during the period of one year. It has been 

estimated the absolute growth, relative growth, and the increase in recurring variable dendrometrics of the species. It is 

concluded that the species Poincianella pluviosa, Jacaranda cuspidifolia and Cnidosculus quercifolius were those that 

had values more representative of the increment for the variables diameter and height, considering the growth of the 

individuals differentiated the same being kept the same management conditions, with a view to their different constitutions 

genetic and adaptability. 

Keywords: green areas, Poincianella pluviosa, Cnidosculus quercifolius 
 

 
INTRODUÇÃO 

As árvores são consideradas elementos vegetais 

inseridas dentro das cidades, constituindo uma 

cobertura vegetal dentro de espaços públicos ou 

privados, no qual a implantação dessas áreas verdes 

infere grandes benefícios ao meio, diminuindo os 

efeitos dominantes dos centros urbanos, 

possibilitando um maior valor estético do local, 

bem como, recreação para a população 

(REZENDE, 2011). 
Para ser considerada área verde urbana, torna-

se necessário que esse espaço livre contenha 

determinadas características, como árvores e 

arbustos, solos que proporcionem um 

desenvolvimento adequado às espécies, promovam 

uma redução das temperaturas e consequentemente 

proporcionem um melhor conforto térmico, bem 

como, melhore a estética local contribuindo 

também para uma redução dos níveis de poluição 

(BARGOS, MATIAS, 2011). 

Além disso, a arborização urbana traz inúmeros 

benefícios ao meio melhorando toda a dinâmica do 

sistema, propiciando bem-estar aos que dela 

desfrutam, fornecendo alimento e abrigo a fauna e 

ao homem, promovendo uma melhor qualidade de 

vida para toda uma população.  
O Campus da Universidade Federal de Campina 

Grande em Patos-PB é uma área bem vegetada, de 

notável beleza cênica, no qual, estão inseridas 

diversas espécies vegetais dos mais variados 

ecossistemas, com predomínio de espécies nativas 

do bioma caatinga, além da presença de espécies 

exóticas. Esses indivíduos dos mais variados portes 

proporcionam uma grande variedade de serviços 

ecossistêmicos ao meio e a comunidade 

universitária.  
As informações sobre espécies arbóreas com 

potencial uso na arborização urbana são ainda 

insuficientes e o desenvolvimento de estudos nessa 

linha permitirá aos profissionais da área o uso 
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adequado das espécies, de modo a atingir o que se 

propõe ao ambiente. 
Tendo em vista a importância de um bom 

planejamento, a inserção de novas árvores dentro 

dos centros urbanos onde o crescimento das 

espécies pode influenciar de forma direta na 

escolha adequada para o local em que será inserida, 

visou-se acompanhar as variações dos incrementos 

em altura e diâmetro de alguns indivíduos arbóreos 

presente no Campus, tendo em vista seus diferentes 

ritmos de crescimento, mesmo quando as espécies 

são submetidas às mesmas condições de manejo. 
As informações obtidas, em relação aos 

diferentes padrões de crescimento de espécies 

arbóreas, permitirão aos profissionais da área e/ou 

gestores planejar criteriosamente na seleção de 

espécies a serem implantadas nos projetos de 

arborização, utilizando aquelas que apresentarem 

melhores respostas dos incrementos 

dendrométricos observados ao longo do tempo. 
Assim, o presente estudo objetivou avaliar o 

incremento em espécies arbóreas jovens 

introduzidas na arborização do Centro de Saúde e 

Tecnologia Rural da Universidade Federal de 

Campina Grande, Campus de Patos-PB.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de estudo 
O estudo foi realizado no Centro de Saúde e 

Tecnologia Rural (CSTR) da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), na cidade de Patos-

PB, localizada nas coordenadas 07º 03’ 27’’ a 07º 

03’ 39’’ Sul e 37º 16’ 21’’ a 37º 16’ 38’’ Oeste. O 

clima da região segundo a classificação de Köppen 

é do tipo BSh, quente e seco (ÁLVARES et al., 

2014), com temperaturas anuais superiores a 

25,5ºC e média pluviométrica anual de 728 mm, 

com irregularidades na distribuição de chuvas e 

umidade relativa em tono de 65,9% 
Monitorou-se mensalmente o crescimento em 

altura e diâmetro de oito espécies, num total de 15 

indivíduos arbóreos juvenis, nativos de biomas 

brasileiros, que foram implantados em maio de 

2017. A área selecionada para pesquisa localiza-se 

ao norte do Campus, com uma extensão de 

aproximadamente 600 m2, e espaçamento entre as 

espécies de 5x5 metros.  
A escolha das espécies plantadas foi 

direcionada àquelas de grande e médio porte, 

propiciando um maior sombreamento e redução de 

temperatura quando adultas, além de permitir o 

embelezamento do Campus e uma maior qualidade 

de vida para os que lá transitam. 
 

Variáveis analisadas 
A metodologia de avaliação acompanhou os 

seguintes parâmetros: 
Identificação das espécies: nome popular e nome 

científico das espécies;Altura da planta (m): 

considerada a distância relativa entre a base (nível 

do solo) até o ápice do galho mais alto, sendo essa 

variável medida mensalmente utilizando uma 

régua graduada;Caule: foi medida mensalmente a 

circunferência a 15,0 cm do nível do solo das 

espécies que apresentaram CNB (Circunferência 

ao Nível da base) > 3,0 cm, obtidos com auxílio de 

fita métrica que foram, posteriormente, convertidos 

para diâmetro;Tratos silviculturais: as espécies 

foram dispostas em covas de aproximadamente 20 

cm x 20 cm e adubadas com esterco ovino-caprino, 

sendo feitas podas de condução nos meses de 

outubro/2017 e fevereiro/2018, representando um 

intervalo de 5 e 9 meses, respectivamente, a partir 

do mês de implantação. 
 

Análise dos incrementos periódicos e taxas de 

crescimento 
Após tabulação de dados de altura e diâmetro, 

os mesmos foram computados, buscando encontrar 

os valores de incremento periódico segundo 

metodologia adotada por Imanã-Encinas et al. 

(2005). O cálculo foi feito através da diferença 

entre os valores da última medição e os da primeira 

medição, conforme equação abaixo (Equação 1). 
 

if XXIP   (1) 

 

Em que: IP: incremento periódico; Xi: valor do 

diâmetro no início do período; Xf: valor do 

diâmetro no final do período.  
Já as taxas de crescimento absoluto (TCA) e de 

crescimento relativo (TCR) da variável diâmetro 

foram calculadas através da metodologia adotada 

por Maia Júnior et al. (2013) determinando-se os 

valores com base nas medições aferidas (Equações 

2 e 3).  
 

                        (2) 

 

Em que: TCA: taxa de crescimento absoluto; M2: 

medição final do diâmetro; M1: medição inicial do 

diâmetro; T2 – T1: intervalo de tempo. 
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                     ( 3) 

 

Em que: TCR: taxa de crescimento relativo; M2: 

medição final do diâmetro; M1: medição inicial do 

diâmetro; T2 – T1: intervalo de tempo; ln: 

logarítimo neperiano.  
 

Processamento dos dados 
Os dados coletados foram posteriormente 

tabulados e montados graficamente por meio de 

programa Microsoft Office Excel® 2007. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
As espécies estudadas estão distribuídas nas 

famílias: Anacardiacea, Bignoniaceae, 

Euphorbiaceae e Fabaceae (Tabela 1). Cuja 

identificação científica quanto à origem, família e 

nome científico, foi feita através de literatura 

específica (LORENZI, 1998) e confirmação de 

nomenclatura botânica através de site 

especializado Flora do Brasil (2018). 

 

 
Tabela 1. Indivíduos arbóreos implantados na Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Patos, PB 

Nome popular Nome científico Família Origem N° 

indivíduos 
Favela Cnidoscolus quercifoliusPohl Euphorbiaceae Nativa  3 

Sibipiruna Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 

L.P.Queiroz 
Fabaceae Nativa 2 

Ipê roxo Handroanthus impetiginosus (Mart. Ex DC.) Mattos Bignoniaceae Nativa  2 

Jacarandá Jacarandacus pidifoliaMart. Bignoniaceae Nativa  2 
Mulungu Erythrina velutina Willdenow Fabaceae Nativa  1 

Aroeira pimenteira Schinus terebinthifoliusRaddi Anacardiaceae Nativa 2 
Aroeira do sertão Myracrodruon urundeuvaAllemão Anacardiaceae Nativa  1 

São João Senna spectabilis (DC.) Irwin et Barn. var. excelsa 

(Schard.) H. S Irwin & Barneby Fabaceae Nativa  2 

TOTAL    15 

 
Sousa (2016) em um levantamento quali-

quantitativo da arborização do Campus de Patos-

PB/UFCG relata que das 56 espécies encontradas 

na arborização 55% são nativas de biomas 

brasileiros, apresentando também um número 

considerável de espécies exóticas, em torno de 

45%. 
Resultados semelhantes foram observados por 

Potascheff et al. (2010), em um levantamento das 

espécies arbóreas e arbustivas do Campus da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho de Rio Claro-SP, onde das 198 espécies 

presentes 60,0% são nativas do Brasil e, 37,7% são 

exóticas. Resultados opostos são descritos por 

Sousa et al. (2018) em um levantamento realizado 

nas áreas urbanizadas do Centro de Ciências e 

Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus de 

Pombal-PB, onde das 48 espécies encontradas 60% 

eram exóticas e 40% espécies nativas. Macedo et 

al. (2012) também mostram maiores tendências de 

espécies exóticas na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, onde das 45 espécies catalogadas 

60% são exóticas 40% são nativas. 
As inserções de quantidades elevadas de 

espécies exóticas em áreas verdes urbanas 

provocam um desequilíbrio dessas áreas, pois, a 

fauna existente em determinados locais tende a ser 

afetada por se tratarem de espécies não comuns ao 

ecossistema no qual estão inseridas. Além de 

promover uma maior competitividade entre as 

espécies, principalmente no quesito arborização, 

pois a uma tendência a escolher espécies exóticas 

pelo fato de algumas dessas  

apresentarem um crescimento mais acelerado em 

relação às nativas.  
As espécies que apresentaram em média valores 

mais elevados de crescimento em altura e diâmetro 

foram Poincianella pluviosa (Sibipiruna) com 2,39 

m e 2,68 cm, respectivamente; Jacaranda 

cuspidifolia (Jacarandá) com 2,08 m de altura e 

2,13 cm de diâmetro e Cnidosculus quercifolius 

(Favela), com 1,93 m e 2,93 cm, respectivamente. 

As espécies Handroanthus impetiginosus (Ipê 

roxo), com 1,26 m; e 1,64 cm e Senna spectabilis 

(São João), registrando 1,92 m e 1,86 cm, foram as 

que apresentaram valores menos representativos 

em altura e diâmetro, em detrimento das outras. 
Na figura 1 são apresentados os valores de 

crescimento médio em altura e diâmetro das 

espécies estudadas. Os valores correspondentes às 

espécies Myracrodruon urundeuva (Aroeira do 

sertão) e Erythrina velutina (Mulungu) não foram 
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apresentados na referida figura por possuir apenas 

um indivíduo no local de monitoramento. Os 

valores correspondentes a espécie Schinus 

terenbinthifolius (Aroeira pimenteira) não são 

apresentados devido à quebra de ápice de um dos 

indivíduos, sendo excluída da análise em questão. 
 

Figura 1 – Média de crescimento em altura e diâmetro, em um 

período de um ano, de indivíduos arbóreos implantados na 

arborização do Campus Universitário em Patos-PB. 
 

Nesse contexto sobre as espécies que 

apresentaram maior destaque Maia-Silva et al. 

(2012) descrevem que as características da 

Cnidosculus quercifolius promovem um rápido 

crescimento, favorecendo a sua introdução na 

alimentação de abelhas, em reflorestamentos e no 

paisagismo urbano. Cavalcante et al. (2017) 

relatam que essa espécie arbórea se destaca por 

apresentar uma estrutura mais aberta, se 

ramificando desde a base, contudo pode apresentar 

tricomas por toda a planta. Sendo que no 

paisagismo recomenda-se a espécie inere que 

apresenta o mesmo desenvolvimento da aculeada. 
Lorenzi (2002) relata que a Poincianella 

pluviosa é uma planta originária do Brasil bem 

utilizada no paisagismo urbano, sendo também 

muito indicada para recuperação de áreas degradas. 

Siqueira (2017) relata que essa espécie da Mata 

Atlântica é hoje uma das mais utilizadas em áreas 

urbanas no Brasil, devido ao seu grande potencial 

de frutos e sementes, adaptando-se com muita 

facilidade em diferentes realidades climáticas e 

edáficas. 
O Instituto Brasileiro de Florestas (2018) 

enfatiza que o Jacaranda cuspidifolia caracteriza-

se por uma espécie decídua, heliófita, pioneira de 

grande valor ornamental muito utilizada no 

paisagismo, bem como na recuperação de áreas 

degradadas. Segundo Lorenzi (1998), além dessas 

informações morfológicas, essa espécie é 

característica de encostas rochosas da floresta 

latifoliada e transição para o cerrado, ocorrendo 

nos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso e São Paulo até o Paraná. 
Não obstante, a importância dessas espécies é 

possível citar que segundo Fernandes et al. (2008), 

sobre a Schinus terebinthifoliius enfatizam que é 

uma espécie pioneira de Mata Atlântica. Essa 

espécie possui aspecto diferenciado por se adaptar 

a diversos ambientes, podendo desenvolver-se de 

forma mais amena como arbustos, ou com forma 

arbórea com copa globosa e bem desenvolvida. 

Tendo em vista essas características citadas pelos 

autores trata-se de uma espécie que pode ser 

inserida na arborização, por sua boa adaptabilidade 

e desenvolvimento (LORENZI, 2002). 
Schneideret et al. (2002) enfatizam que o 

Handroanthus impetiginosus é uma espécie 

secundária, com comportamento de espécie 

pioneira em áreas sob ação antrópica. Segundo 

Lorenzi (2008) e o Instituto Brasileiro de Florestas 

(2018), o Ipê roxo é uma espécie muito utilizada 

em projetos paisagísticos pela sua exuberância de 

inflorescências. É muita indicada para áreas 

urbanas, por não afetar o levante de calçadas.  
A Erythrina velutina é uma planta decídua e 

heliófila nativa da Caatinga, do Nordeste 

Brasileiro, sendo muito utilizada em paisagismo e 

na medicina popular (LORENZI, MATOS, 2008). 

Essa espécie se caracteriza por ser tolerante a 

déficits hídricos, pela sua rusticidade e capacidade 

de fixação de nitrogênio no solo. É indicada no uso 

para recuperação de áreas degradadas (HOLANDA 

et al., 2010). Essa espécie possui capacidade 

ornamental muito intensa mediante sua floração, 

podendo ser utilizada no paisagismo de ruas, praças 

e jardins (LIMA, 1989; LORENZI, 2002). 
A Myracrodruon urundeuva é uma espécie 

pioneira de porte arbóreo sendo considerada como 

um importante componente da vegetação da 

Caatinga. É uma espécie decídua, heliófita e 

seletiva xerófita. O porte da aroeira varia conforme 

a região de sua ocorrência (LORENZI, 1992). É 

uma espécie advinda do nordeste do Brasil, e muito 

utilizada para algumas enfermidades. Além de ser 

uma espécie muito utilizada na arborização e 

paisagismo (MAIA-SILVA et al., 2012).  
A Senna spectabilis, conhecida popularmente 

como “cássia-do-nordeste” ou “são-joão” trata-se 

de uma espécie leguminosa arbórea, pioneira, 

decídua, heliófita e seletiva xerófita. Considerada 

uma planta ornamental com floração amarela e 
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empregada no paisagismo urbano com grande 

potencial na recomposição de áreas degradas 

(LORENZI, 1992). 
 

Análise dos incrementos periódicos e taxas de 

crescimento 

Quando observados os resultados dos 

incrementos periódicos e das taxas de crescimento 

das espécies, torna-se possível notar valores muito 

baixos de crescimento dos indivíduos tanto em 

altura como em diâmetro, uma vez que esse 

crescimento tende a ser muitas vezes imperceptível 

visualmente, podendo alternar em valores 

diferenciados de acordo com a espécie e o porte do 

indivíduo.  
A distribuição dos valores de crescimento 

relativo, crescimento absoluto e incremento 

periódico médio para as varáveis altura e diâmetro 

das espécies estudadas encontram-se na Tabela 2. 

 

 
Tabela 2. Valor médio das taxas de crescimento absoluto em altura (TCAA) e diâmetro (TCAD), taxa de crescimento relativo em 

altura (TCRA) e diâmetro (TCRD), incremento periódico em altura (IPA) e diâmetro (IPD) dos indivíduos arbóreos implantados na 

arborização do Campus Universitário em Patos-PB. 

Nome Científico Nome 
popular 

IPA 
(cm) 

IPD 
(cm) 

TCAA (cm 

dia) 
TCAD 

(cm dia) 
TCRA 

(cm dia) 
TCRD 

(cm dia) 
Cnidosculu quercifolius Favela 0,123 0,199 0,004 0,006 0,002 0,002 
Poincianella pluviosa Sibipiruna 0,175 0,169 0,005 0,005 0,002 0,002 

Handroanthusimpetiginosus Ipê roxo 0,082 0,070 0,006 0,002 0,002 0,001 
Jacaranda cuspidifolia Jacarandá 0,219 0,168 0,007 0,005 0,005 0,003 

Schinus terebinthifolius Aroeira 

pimenteira 0,108 0,119 0,003 0,003 0,001 0,002 

Senna spectabilis São João 0,069 0,019 0,002 0,000 0,001 0,000 

 
Os resultados provenientes revelam que as 

espécies Poincianella pluviosa, Cnidosculus 

quercifolius e Jacaranda cuspidifolia 

apresentaram melhores respostas tanto em altura 

como em diâmetro, quando comparadas com as 

demais espécies estudadas, tendo em vista suas 

diferentes constituições.  
Esses resultados confirmam as afirmações de 

Swaine (1990), no qual relata que devido à 

constituição genética diferenciada das árvores estas 

promovem respostas diferenciadas de crescimento 

entre elas, contudo o crescimento de uma árvore 

individual tende a ter pouca variabilidade em 

períodos sucessivos. 
As diferentes respostas podem estar 

relacionadas a determinados fatores como 

deficiência de nutrientes, tipo de solo ou baixa 

disponibilidade de água, pois a região semiárida é 

característica de baixa precipitação, bem como o 

local onde as espécies estão inseridas, trata-se de 

um afloramento rochoso.  Mesmo assim, os 

resultados comprovam uma boa adaptabilidade das 

espécies introduzidas na arborização do Campus. 
 

Condições de manejo das espécies 
É importante que as espécies implantadas em 

um determinado local sejam manejadas de forma 

correta atendendo as suas reais necessidades, 

realizando atividades que promovam a sua saúde, o 

que reflete na sobrevivência e desenvolvimento 

final das mesmas. 
As espécies estudadas apresentavam, após o 

término de pesquisa, bom crescimento, 

expressando força e vigor satisfatórios o que indica 

boa adaptabilidade ao local (Figura 2). Para 

alcançar tal resultado foram realizadas podas de 

condução nos meses de outubro/2017 e 

fevereiro/2018, de modo a condicionar um melhor 

desenvolvimento das mesmas. 
 

 

Figura 2 – Visão atual das espécies arbóreas presentes na 

arborização do Campus de Patos-PB (A= visão geral das 
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espécies; B= floração da espécie Jacaranda cuspidifolia; C= 

folhagem da espécie Handroanthus impetiginosus). 
 

Importante ressaltar que os resíduos 

provenientes das podas foram devidamente 

dispostos nas covas para maior conservação da 

umidade e melhoria da qualidade do solo. Seitz 

(1996) enfatiza que mesmo com copa bem 

formada, há a necessidade de cuidados 

permanentes, como podas de manutenção e 

limpeza, para eliminação de galhos senis e 

consequente eliminação de patógenos, que os 

enfraqueçam.  
Outro ponto a ser notado é o surgimento de 

pragas e doenças já que muito são os fatores que 

podem influenciar na manifestação das mesmas 

como o clima local, podas mal realizadas, genética 

entre outros. Logo, os ataques mais observados nas 

espécies durante o tempo de pesquisa foram a  

presença de formigas e cochonilhas, bem como 

quebra de ápice de um dos indivíduos. 
Tudo isso corrobora sobre quão é significativo 

que as espécies implantadas em um determinado 

local sejam manejadas de forma correta atendendo 

as suas reais necessidades, realizando atividades 

que promovam a sua saúde.  
 

CONCLUSÕES 
Os incrementos dendométricos foram distintos 

entre as espécies avaliadas dando destaque para as 

espécies Poincianella pluviosa (Sibipiruna), 

Jacaranda cuspidifolia (Jacarandá) e Cnidosculus 

quercifolius (Favela) apresentando melhores 

respostas dos incrementos em altura e em diâmetro 

quando comparadas aos demais indivíduos. 
Considerou-se o crescimento dos indivíduos 

diferenciado mesmo sendo mantidas as mesmas 

condições de manejo, tendo em vista suas 

diferentes constituições genéticas e adaptabilidade. 
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RESUMO: A espécie Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. é conhecida no Brasil pelo vernáculo Flamboyant-Mirim, 

pertencente à família Fabaceae, muito utilizado no paisagismo e na arborização urbana, destacando sua diversidade de 

inflorescências e por apresentar pequeno porte. Frutos de C. pulcherrima, foram analisados pelo processamento digital 

de imagem com auxílio do programa de editoração de imagens digitais, ImageJ®no. A mensuração biométrica é um 

instrumento no qual irá refletir a plasticidade fenotípica, detectando a variabilidade genética e as interações de suas 

populações com os fatores ambientais. Com isso o trabalho tem como objetivo a caracterização biométrica dos frutos do 

C. pulcherrima por meio de processamento digital de imagens ImageJ®. Foram analisados comprimento (mm), largura 

(mm) e perímetro (mm). De acordo com os resultados o comprimento é de 10,07 m, largura de 2,13 mm e perímetro de 

14,84 mm. O processamento digital de imagem se mostrou de grande eficiência na obtenção de dados biométricos dos 

frutos analisados. 

Palavras-chave: biometria, ferramentas, variabilidade genética. 

 

Fruit biometry of Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw under digital image analysis 

 
ABSTRACT: The species Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. is known in Brazil by the flamboyant-Mirim vernacular, 

belonging to the Fabaceae family, widely used in landscaping and urban afforestation, highlighting its diversity of 

inflorescences and for presenting small Porte. Fruits of C. Pulcherrima were analyzed by Digital image processing with 

the aid of the Digital Imaging program, IMAGEJ® No. Biometric measurement is an instrument in which it will reflect 

phenotypic plasticity, detecting the Genetic variability and the interactions of their populations with environmental 

factors. Thus, the objective of this work is to characterize the biometrics of C. Pulcherrima fruits by means of digital 

processing of ImageJ® images. Length (mm), width (mm) and perimeter (mm) were analyzed. According to the results 

the length is 10.07 m, width 2.13 mm and perimeter of 14.84 mm. Digital image processing proved to be of great efficiency 

in obtaining data. 

Keywords: biometria, ferramentas, variabilidade genética. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A espécie Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. é 

conhecida no Brasil pelo vernáculo Flamboyant-

Mirim, pertencente à família Fabaceae, com altura 

podendo variar de 3 a 4 metros (LORENZI; 

SOUZA, 2008). Essa espécie tem importância no 

paisagismo e na arborização urbana, destacando 

sua diversidade de inflorescências e por apresentar 

pequeno porte (OLIVEIRA et al., 2010). 

De acordo com Alves et al. (2017), a espécie foi 

introduzida no Brasil, onde se desenvolveu, 

adaptando-se ao solo e as condições 

edafoclimáticas do país, favorecendo o 

desenvolvimento de frutos produzidos durante todo 

o ano (Lorenzi et al., 2003). 

A mensuração biométrica é um instrumento no 

qual irá refletir a plasticidade fenotípica, 

detectando a variabilidade genética e as interações 

de suas populações com os fatores ambientais 

(GUSMÃO, E. et al. 2006). Associado a esse 

estudo, o processamento digital de imagens é 

utilizado em análises biométricas de frutos e 

sementes através de fotografias, extraindo os dados 

das imagens por meio de máscaras de limiar de 

contraste, facilitando a obtenção de dados (PAIVA; 

NORONHA, 2018).  
Segundo Marchi; Cicero (2017), as 

mensurações biométricas com a utilização de 

ferramentas digitais de imagens vêm sendo 

empregadas nas pesquisas em comparação com os 

métodos tradicionais. 

Com o seu potencial, a análise por meio do 

processamento digital de imagens mostra-se 

técnica, viável e reproduzível, fornecendo dados 

em menor tempo e de maior precisão. Porém, há 

um déficit de estudos e trabalhos relacionados às 

características morfométricas e biométricas de 

frutos (ARAÚJO NETO et al. 2014), assim como 

há na espécie C. pulcherrima. 
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Nesse ponto de vista, o trabalho tem como 

objetivo a caracterização biométrica dos frutos do 

C. pulcherrima por meio de processamento digital 

de imagens. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos foram coletados ao acaso na copa de 

matrizes de uma mesma população, distantes 10 

metros entre si, numa altura aproximada de 4 

metros, em plantas localizadas na Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

A região se caracteriza pelo clima tropical 

chuvoso classificado como As e BSw de acordo 

com Köppen, apresentando temperatura média 

anual de 27 ºC, e os níveis de pluviosidade média 

anual variando entre 863,7 a 1070,7 mm (IDEMA, 

2013). 

Após a coleta, os frutos com aspectos saudáveis 

e de coloração média 7.5YR 5/6 conforme a carta 

de cores de Munsell (MUNSELL, 1976), foram 

levados ao Laboratório de Botânica Aplicada da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

onde foi conduzido o experimento. 

Para a análise dos frutos foi realizada a 

biometria de 100 frutos fechados com auxílio do 

programa ImageJ®, utilizando régua graduada em 

milímetros como escala, analisando-se os dados de 

comprimento, largura dos segmentos e perímetro. 

As etapas da análise das imagens no software 

ImageJ foram executadas seguindo os seguintes 

passos: Abertura da imagem; conversão para o tipo 

escala de cinza 8 bits (256 tons). A calibração da 

escala foi realizada em seguida, sendo que, neste 

trabalho, considerou-se o valor de pixels em cada 

imagem como referência, que foi de 2400 x 3020 

pixels (10.703 pixels/mm). Em seguida, 

selecionou-se a área de interesse para a análise.  

Após este procedimento, foram selecionados os 

descritores morfológicos e os resultados foram 

exportados para uma tabela. Os dados foram 

submetidos à análise estatística descritiva, 

utilizando-se o programa SISVAR (versão 5.6). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram analisados 100 frutos de C. pulcherrima, 

no qual o comprimento, largura e perímetro 

apresentaram valores médios de 10,07, 2,13 e 

14,84 mm, respectivamente, também 

demonstrando baixos valores de erro padrão 

(Tabela 1), evidenciando pouca variação nos dados 

obtidos, tornando-os mais confiáveis. 

Resultados semelhante observados por Araújo 

Neto et al. (2014), os quais, descrevendo a 

mensuração biométrica dos frutos de Caesalpinia 

pulcherrima obtiveram médias de 10,1 e 19,0 mm 

para comprimento e largura, respectivamente. 

 

 
Tabela 1 – Médias das características biométricas dos frutos de Caesalpinia pulcherrima.  

Características Biométricas n Mínimo Máximo Média ± EP CV (%) S K 

Comprimento (mm) 100 8,35 11,46 10,07 ± 0,09 8,93 -0,24 1,88 

Largura (mm) 100 1,79 2,55 2,13 ± 0,02 8,17 0,28 2,79 

Perímetro (mm) 100 10,72 18,33 14,84 ± 0,2 13,50 0,27 2,69 
n: tamanho amostral, EP: erro padrão, CV: coeficiente de variação, S: assimetria, K: curtose. 

 
Ainda observando a Tabela 1, o coeficiente de 

assimetria foi positivo para largura e perímetro dos 

frutos, todavia, foi negativo para comprimento. 

Enquanto isso, o coeficiente de curtose foi positivo 

em todas as variáveis biométricas, apresentando 

distribuição de frequência leptocúrtica nas 

variáveis perímetro, comprimento e largura. 

Paiva et al. (2018) apresentaram valores 

positivos de curtose e assimetria para frutos de 

Piptadenia moniliformis, também demonstrando 

distribuição de leptocúrtica.  

De acordo com os dados da Tabela 2, pode-se 

verificar que houve correlação positiva entre todas 

as variáveis biométricas analisadas, porém uma 

relação maior entre o comprimento e o perímetro. 

 

Tabela 2 - Correlação de Spearman (rs) entre as variáveis biométricas de frutos de Caesalpinia pulcherrima.  

Frutos Correlação de Spearman (rs) 

Comprimento x Largura 0,3645 

Comprimento x Perímetro 0,9678 

Perímetro x Largura 0,3862 
p > 0,05. 
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Silva et al. (2013) analisaram a correlação de 

variáveis dos frutos de Melanoxylon brauna, no 

qual foi positiva quando o comprimento 

correlaciona com outras variáveis, e negativa 

quando a largura correlaciona com as demais 

variáveis.  

 

CONCLUSÕES 
Os frutos do Flamboyant-Mirim que foram 

analisados por meio de comparação das imagens 

digitais biométricas, apresentaram um índice baixo 

de variação nos dados obtidos. 

O processamento digital de imagem se mostrou 

de grande eficiência na obtenção de dados 

biométricos dos frutos analisados. 

 

REFERÊNCIAS 
ALVES, M. M.; ALVES, E. U.; ARAÚJO, L. R. de. 

Substrate in the emergence and initial growth of 

seedlings of Caesalpinia pulcherrima. Ciência Rural, v. 

47, n. 3, p. 1-5, 2017.  

 

ARAÚJO NETO, João Correia de; CAMARA, Celene 

de Albuquerque; FERREIRA, Vilma Marques; LESSA, 

Bruno França da trindade; OLIVEIRA, Yolanda de 

Melo. Caracterização morfométrica, germinação e 

conservação de sementes de Caesalpinia pulcherrima 

(L.) SW. (Fabaceae: Caesalpinioidea). Semina, 

Londrina, v. 35, n. 4, p.2287-2299, maio 2014. 

 

GUSMÃO, Eduardo; VIEIRA, Fábio de Almeida; 

FONSECA JÚNIOR, Élcio Meira da. BIOMETRIA DE 

FRUTOS E ENDOCARPOS DE MURICI (Byrsonima 

verbascifolia Rich. ex A. Juss.). Cerne, Lavras, v. 12, n. 

1, p.84-91, março 2006. 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE DO RIO 

GRANDE DO NORTE (IDEMA). Perfil do seu 

município: Macaíba. IDEMA: Natal, 2013. 23p. 

Disponível em: 

<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC00

0000000016679.PDF>. Acesso em: 15 de fev. 2019. 

 

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no 

Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. Nova Odesa: 

Plantarum, 2008. 1088 p. 

 

LORENZI, H.; SOUZA, H. M.; TORRES, M. A. V. & 

BACHER, L. B. 2003. Árvores Exóticas no Brasil: 

madeireiras, ornamentais e aromáticas. Nova Odessa, 

Instituto Plantarum de Estudos da Flora. 

 

MARCHI, J. L. de; CICERO, S. M. Use of the software 

Seed Vigor Imaging System (SVIS®) for assessing 

vigor of carrot seeds. Scientia Agricola, [s.l.], v. 74, n. 

6, p.469-473, dez. 2017. FapUNIFESP (SciELO). 

 

MUNSELL, A. H. Munsell color charts for plants 

tissues. Maryland: Macbeth Division of Kollmorgen 

Instruments Corporation, 1976. v. 2. (Folhas avulsas). 

 

OLIVEIRA, Lucicléia Mendes de; BRUNO, Riselane 

de Lucena Alcântara; GONÇALVES, Edilma Pereira; 

LIMA JÚNIOR, Adeildo Rosa de. TRATAMENTOS 

PRÉ-GERMINATIVOS EM SEMENTES DE 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. – LEGUMINOSA. 

Caatinga, Mossoró, v. 23, n. 1, p.71-76, mar. 2010. 
 

PAIVA, Jéssica Nunes de; NORONHA, Bruno Gomes 

de; PEREIRA, Márcio Dias. Biometria de frutos e 

sementes de Piptadenia moniliformis Benth. por meio de 

processamento digital de imagens. In: Congresso 

Internacional da diversidade do Semiárido, 2., 2018, 

Paraíba. Anais... Campina Grande: Cemep, 2018. v. 2, 

p. 1 – 6. 

 

SILVA, Mirian de Sousa; BORGES, Eduardo Euclydes 

de Lima e; LEITE, Helio Garcia; CORTE, Viviana 

Borges. Sementes de Melanoxylon brauna ... Biometria 

de frutos e sementes de Melanoxylon brauna Schott. 

(Fabaceae-Caesalpinioideae). Cerne, Lavras, v. 19, n. 3, 

p.517-524, set. 2013. 

  



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 378 

 

 

 
Comparação de equações de volume e de sortimento para espécie do gênero Eucalyptus em Alagoas 

 

Sthéfany Carolina de Melo Nobre¹*, Raquel Elvira Cola¹, Eduardo Pagel Floriano¹, Gabriel Paes Marangon² 

 
¹ Universidade Federal de Alagoas  

² Universidade Federal dos Pampas 

*E-mail: sthefany.melo20@hotmail.com 

 
RESUMO: A estimativa do volume de árvores individuais é usualmente obtida por meio de equações de volume ou de 

afilamento. Para gerar essas equações são utilizados dados de cubagem de árvores abatidas ou de árvores cubadas ainda 

em pé. O objetivo do trabalho foi testar modelos matemáticos que expressam o volume em função do diâmetro à altura 

do peito e/ou altura total para dados de volume com casca, e selecionar a equação de melhor ajuste e precisão, bem como 

de afilamento de tronco para o  clone 1407 (híbrido de Eucalyptus grandis X Eucalyptus urophylla), em áreas de plantio 

no estado de Alagoas. O processo de cubagem consistiu em medir a circunferência nas alturas absolutas 0; 0,1; 0,3; e 1,3 

m, e as medidas seguintes foram obtidas em intervalos de 1,0 em 1,0 m, até um diâmetro mínimo considerável da altura 

total de cada árvore. Para cada árvore, mediu-se também a circunferência a 1,30 m do solo (CAP) com fita métrica e a 

altura total (h) medida com clinômetro digital haglof. Para a obtenção dos volumes aplicou-se o procedimento proposto 

por Smalian. Para estimar o volume dos sortimentos para produção de madeira das árvores, foram testadas as equações 

de sortimento de número 13, 16 e 18 da tese de Ivanor Müller. A função número 7, de Stoate, obteve o menor Valor 

Ponderado (9), sendo então a selecionada para as estimativas de volume, já a equação de número 10 de Schumacher-Hall 

(modificada) obteve o maior Valor Ponderado (39), portanto considerada a pior das equações. De acordo com os valores 

de R-Quadrado ajustado e Coeficiente de Variação, a equação 13 foi a mais precisa, com o maior valor de R-Quadrado 

ajustado e menor percentagem de Coeficiente de Variação. 

Palavras-chave: cubagem, regressão, manejo florestal. 

 

Comparison of volume and assortment equations for species of the genus Eucalyptus in Alagoas 

 
ABSTRACT: Estimating the volume of individual trees is usually obtained by means of volume or tapering equations. To 

generate these equations, cubate data of felled trees or cubed trees still standing are used. The objective of this study was 

to test mathematical models that express the volume as a function of diameter at breast height and / or total height for 

bark volume data, and to select the equation of better fit and precision, as well as trunk clone 1407 (hybrid of Eucalyptus 

grandis X Eucalyptus urophylla), in planted areas in the state of Alagoas. The cubing process consisted in measuring the 

circumference at absolute heights 0; 0.1; 0.3; and 1.3 m, and the following measurements were taken at intervals of 1.0 

in 1.0 m to a minimum minimum diameter of the total height of each tree. For each tree, the circumference was also 

measured at 1.30 m of the soil (CAP) with tape measure and the total height (h) measured with haglof digital clinometer. 

To obtain the volumes, the procedure proposed by Smalian was applied. The assortment equations 13, 16 and 18 of Ivanor 

Müller's thesis were tested to estimate the volume of the wood production assortments. The function number 7, from 

Stoate, obtained the lowest Weighted Value (9), being then selected for the volume estimates, since the equation of number 

10 of Schumacher-Hall (modified) obtained the highest Weighted Value (39), therefore considered the worst of the 

equations. According to the values of adjusted R-Square and Coefficient of Variation, equation 13 was the most accurate, 

with the highest value of R-Square adjusted and a smaller percentage of Coefficient of Variation. 

Keywords: cubing, regression, forest management. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Uma consequência natural do grande vulto de 

investimentos feitos no setor florestal e nas 

plantações de eucalipto nas últimas duas décadas 

tem sido o aprimoramento de técnicas de inventário 

e manejo florestal. (McTAGUE; BATISTA; 

STEINER, 1989). 

O volume constitui uma das informações de 

maior importância para o conhecimento do 

potencial disponível em um povoamento florestal, 

haja vista que o volume individual fornece 

subsídios para a avaliação do estoque de madeira e 

análise do potencial produtivo das florestas 

(THOMAS et al., 2006). Uma ferramenta 

amplamente utilizada nas estimativas e prognoses 

da produção madeireira é o emprego de equações 

volumétricas cujos parâmetros são determinados 

por regressão, constituindo um procedimento 

eficiente para a quantificação da produção em 

volume de um povoamento florestal (Parent apud 

Santana e Encinas, 2004). 
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O procedimento de maior uso na estimativa do 

volume individual é o emprego de equações em que 

o volume é a variável dependente, associado a 

variáveis independentes de fácil mensuração na 

floresta, como o diâmetro à altura do peito e a altura 

total da árvore (Machado et al., 2002). 

A estimativa do volume de árvores individuais 

é usualmente obtida por meio de equações de 

volume ou de afilamento. Para gerar essas 

equações são utilizados dados de cubagem de 

árvores abatidas ou de árvores cubadas ainda em 

pé, empregando-se instrumentos específicos como 

o telerelascópio, pentaprisma, ou um criterion 

(OLIVEIRA, et al., 2009). 

O objetivo do trabalho foi testar modelos 

matemáticos que expressam o volume em função 

do diâmetro à altura do peito e/ou altura total para 

dados de volume com casca, e selecionar a equação 

de melhor ajuste e precisão, bem como de 

afilamento de tronco para o  clone 1407 (híbrido de 

Eucalyptus grandis X Eucalyptus urophylla), em 

áreas de plantio no estado de Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados utilizados no desenvolvimento deste 

trabalho foram obtidos em áreas de plantações de 

eucalipto, pertencentes à Caetex Florestal S.A., 

situada no município de Maceió - AL, sendo a 

classificação do clima da região, “As” segundo 

Köppen, com média de temperatura de 25,4 ºC, 

precipitação 1.385 mm. O plantio é pertencente à 

fazenda Boa Vista (09°26’25.11”S; 35°39’11.28” 

O com altitude média de 100) com 40,02 ha 

cultivada com o clone 1407 (híbrido de Eucalyptus 

grandis X Eucalyptus. urophylla) plantados em 

2013. 

Os dados coletados na fazenda Boa Vista, foram 

advindos de parcelas temporárias 

georreferenciadas de 30 x 20m de povoamentos 

implantados com espaçamento 3,0m x 2,0m.  

O processo de cubagem consistiu em medir a 

circunferência nas alturas absolutas 0; 0,1; 0,3; e 

1,3 m, e as medidas seguintes foram obtidas em 

intervalos de 1,0 em 1,0 m, até um diâmetro 

mínimo considerável da altura total de cada árvore. 

Para esse seccionamento foram abatidas 6 árvores, 

aos 42 meses de idade, sendo cada árvore de 

parcelas diferentes. Para cada árvore, mediu-se 

também a circunferência a 1,30 m do solo (CAP) 

com fita métrica e a altura total (h) medida com 

clinômetro digital haglof. Como critério de seleção 

de árvore da parcela seria cubada, foi considerado 

o indivíduo com o maior diâmetro à altura do peito 

(DAP). Para a obtenção dos volumes aplicou-se o 

procedimento proposto por Smalian.  

Foram testados dez modelos matemáticos de 

volume selecionados na literatura florestal (Tabela 

1), para dados com casca obtidos pela cubagem. 

Para os ajustes foi utilizado o software MS Excel 

2016. 
 

Tabela 1. Equações testadas para a estimativa do volume total 

casca, partindo de dados da cubagem. 

N Modelo Autor 

1 v = β0 + β1*d + ε - 

2 v = β1*d + ε - 

3 v = β0 + β1*d² + ε 

Kopezky-

Gehrhardt 

4 v = β1*d² + ε 

Kopezky-

Gehrhardt 

5 v = β0 + β1*d²h + ε Spurr 

6 v = β1*d²h + ε Spurr 

7 v = β0 + β1*d² + β2*d²*h + β3*h + ε  Stoate 

8 v = β1*d² + β2*d²*h + β3*h + ε  Stoate 

9 v = β0 + β1*Ln(d) + β2*Ln(h) + ε  

Schumacher-Hall 

(modificada) 

10 v = β1*Ln(d) + β2*Ln(h) + ε  

Schumacher-Hall 

(modificada) 

 
Em que: v = volume total da árvore; d = diâmetro com casca a 

1,3 m de altura (cm); h = altura total (m); Ln= logaritmo 

neperiano; βi = coeficientes determinados por regressão; ℇ = 

erro aleatório. 

 

Para avaliar e selecionar os melhores modelos 

foi utilizado o coeficiente de determinação (R²aj.), 

o coeficiente de variação (CV%), o valor de F 

calculado (F) e o Valor Ponderado dos escores 

Estatísticos (VP). Complementarmente, também 

foi analisada a distribuição gráfica dos resíduos 

(E%), com o objetivo de verificar se o modelo 

selecionado pelos critérios mostrados 

anteriormente apresentava alguma tendência na 

estimativa da variável dependente volume.  

O Coeficiente de determinação ajustado (R² aj.) 

compara modelos com número diferente de 

coeficientes de regressão. Por esse critério, quanto 

mais próximo de um for o valor do Coeficiente de 

Determinação, melhor será o ajuste da linha de 

regressão. 

Segundo Meyer (1941), o coeficiente de 

variação é uma importante opção para a 

comparação de equações com variáveis 

dependentes de diferentes unidades. Dessa forma, 

quanto menor o valor do coeficiente de variação, 

melhor e mais precisa é a estimativa. 
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O valor de F calculado na análise da variância 

também foi utilizado como um dos parâmetros 

estatísticos na determinação do melhor modelo 

matemático. Por esse critério, quanto maior o valor 

de F, melhor o ajuste da equação.  

O Valor Ponderado foi determinado atribuindo-

se valores ou pesos aos parâmetros estatísticos. As 

estatísticas foram ordenadas de acordo com a sua 

eficiência, sendo atribuído peso 1 para a equação 

mais eficiente, 2 para a segunda e assim 

sucessivamente (ranking), conforme metodologia 

descrita por Thiersch (1997). Após essa 

classificação individual, efetuou-se o somatório da 

pontuação para cada modelo matemático, sendo 

que a equação de volume que recebeu a menor 

soma foi recomendada como mais adequada para 

uso. 

Para estimar o volume dos sortimentos para 

produção de madeira das árvores, foram testadas as 

equações de sortimento de número 13, 16 e 18 da 

tese de Ivanor Müller (2004) (Tabela 2), que estão 

entre as melhores ajustadas pelo autor para 

Eucalyptus grandis. A qualidade dos modelos foi 

testada através do seus Coeficiente de 

Determinação (R²), Coeficiente de Variação (CV) 

e distribuição gráfica dos resíduos; a comparação 

entre equações foi realizada pelo R² ajustado e CV. 

 
Tabela 2. Modelos de equações testadas para descrever a forma do tronco do clone 1407 (híbrido de Eucalyptus grandis X 

Eucalyptus. urophylla) em uma área do estado de Alagoas 

Número Fórmula 

13 
𝑑

𝑑𝑖
= 𝑏0 + 𝑏1 ∗  (

ℎ

ℎ + ℎ𝑖
) + 𝑏2 ∗ (

ℎ

ℎ + ℎ𝑖
)

2

+ 𝑏3 ∗  (
ℎ

ℎ + ℎ𝑖
)

3

+ 𝑏4 ∗ (
ℎ

ℎ + ℎ𝑖
)

4

+ 𝑏5 ∗ (
ℎ

ℎ + ℎ𝑖
)

5

 

16 
𝑑

𝑑𝑖
= 𝑏0 + 𝑏1 ∗ (

ℎ

ℎ𝑖
) + 𝑏2 ∗  (

ℎ

ℎ𝑖
)

2

+ 𝑏3 ∗  (
ℎ

ℎ𝑖
)

3

 

18 
𝑑

𝑑𝑖
= 𝑏0 + 𝑏1 ∗ (

ℎ

ℎ𝑖
) + 𝑏2 ∗  (

ℎ

ℎ𝑖
)

2

+ 𝑏3 ∗  (
ℎ

ℎ𝑖
)

3

+ 𝑏4 ∗  (
ℎ

ℎ𝑖
)

4

+ 𝑏5 ∗  (
ℎ

ℎ𝑖
)

5

 

Em que: di = Diâmetro a uma altura relativa hi, em centímetros; d = Diâmetro à altura do peito (1,30 m), em centímetros; hi = Altura 

na posição i, em metros; h = Altura total da árvore, em metros; b0, b1, b2, b3, b4, b5 = Coeficientes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas Tabelas 3, são apresentados os coeficientes 

e parâmetros estatísticos dos modelos testados para 

a estimativa de volume com casca. 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Coeficientes e parâmetros estatísticos dos modelos de volume testados 

N 
Coeficientes Parâmetros Estatísticos 

β0 β1 β2 β3 R²aj. CV% F 

1 -0,1595 0,0218 - - 0,9304 7,72 228,3 

2 - 0,0087 - - 0,9106 18,7 539,5 

3 -0,0298 0,0009 - - 0,9354 7,43 247,2 

4 - 0,0007 - - 0,9332 9,55 2.115,0 

5 0,0073 3,48E-05 - - 0,9766 4,48 709,3 

6 - 3,7209E-05 - - 0,9391 4,84 8.284,70 

7 0,1271 -0,0007 0,0001 -0,0071 0,9812 4,01 297,0 

8 - 0,0001 2,9665E-05 2,87E-05 0,9315 4,58 3.083,10 

9 -0,5992 0,2052 0,0663 - 0,9462 6,79 150,5 

10 - 0,1469 -0,0900 - 0,8842 24,71 151,4 
R²aj.= coeficiente de determinação ajustado; CV% = coeficiente de variação em percentagem; F = valor de F da análise da variância; 

βi = coeficientes determinados por regressão. 

 
Os dados da Tabela 3, referentes aos parâmetros 

estatísticos obtidos pelo ajuste da equação de 

volume com casca partindo de dados da cubagem, 

revelam que os dez modelos testados apresentaram 

bom desempenho estatístico quanto aos valores de 

coeficientes de determinação ajustados (R²aj.), 

variando de 0,88 e 0,98, o coeficiente de variação 

(CV) variou entre 4,01% e 24,71% com valores de 

F entre 150,5 e  8.284,7.  

Os resultados do coeficiente de determinação e 

erros padrões do modelos volumétricos com 

melhor desempenho estatístico estão coerentes em 
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relação aos encontrados em outros trabalhos, com 

valores de R²aj. quase sempre se situando-se 

entorno de 0,9 e CV% abaixo de 25% (Azevedo et 

al., 2011; Drescher et al., 2014; LeaL et al., 2015; 

Cerqueira et al., 2016). 

A seleção dos modelos com base na proposta de 

Thiersch (1997), que considera o Valor Ponderado 

obtido pelos escores de cada estatística tomadas em 

conjunto, é apresentada nas Tabela 4, para as 

equações desenvolvidas com dados de árvores 

cubadas com casca e para árvores de análise de 

tronco sem casca respectivamente. 

 
Tabela 4. Valor Ponderado dos Escores dos Parâmetros 

Estatísticos para as equações de volume com casca, testadas 

partindo de dados da cubagem. 

 

Equações 

Escores dos Parâmetros Estatísticos Valor 

Ponderado 

(VP) R²aj CV% F 

1 8 7 8 23 

2 9 9 5 23 

3 5 6 7 18 

4 6 8 3 17 

5 2 2 4 8 

6 4 4 1 9 

7 1 1 6 8 

8 7 3 2 12 

9 3 5 10 18 

10 10 10 9 29 

R²Aj.= coeficiente de determinação ajustado; CV% = 

coeficiente de variação em percentagem; F = valor de F da 

análise da variância. 

 

O ranking do Valor Ponderado (VP), 

apresentado na Tabela 3, atribuiu valores de 1 a 10 

para cada parâmetro estatístico considerado (R² aj., 

CV%, F), sendo designado 1 o melhor e 10 para o 

pior. A função número 7, de Stoate, obteve o menor 

Valor Ponderado (9), sendo então a selecionada 

para as estimativas de volume, já a equação de 

número 10 de Schumacher-Hall (modificada) 

obteve o maior Valor Ponderado (39), portanto 

considerada a pior das equações. 

Na Figura 1, é apresentado o gráfico dos 

resíduos do volume para a equação que obtive o 

menor Valor Ponderado, já a Figura 2 corresponde 

a equação com o maior Valor Ponderado.  
 

 
Figura 1 - Distribuição dos resíduos para o volume com casca 

estimado pela equação ajustada número 7 com dados da 

cubagem. 

 

 
Figura 2. Distribuição dos resíduos para o volume com casca 

estimado pela equação ajustada número 10 com dados da 

cubagem. 

 

Na Figura 1 e 2 é mostrada a dispersão dos 

resíduos do volume, apresentam-se de forma 

regular com estimativas coerentes e com pequenas 

tendências, diferentemente dos outros gráficos das 

equações, principalmente da equação da Figura 3, 

que apresentam maiores tendências, mas também 

não muito acentuadas.  

Na Tabela 5 apresentam-se os parâmetros e as 

respectivas estatísticas dos modelos testados. Nota-

se que todos os parâmetros foram altamente 

significativos (p<0,01). 
 

 

Tabela 5. Estimativas dos parâmetros das equações de sortimento 13, 16 e 18 testadas para descrever a forma do tronco do clone 

1407 (híbrido de Eucalyptus grandis X Eucalyptus urophylla) em uma área do estado de Alagoas 

Equação Parâmetro Valor Erro padrão t valor-P 

13 

β0 -100,1832754 8,93409113 -11,21359452 1,35646E-24 

β1 666,3241601 63,00409498 10,57588654 2,0407E-22 

β2 -1765,893485 175,2269055 -10,07775307 9,36317E-21 

β3 2336,699477 240,3367809 9,722604541 1,35772E-19 

β4 -1539,061888 162,6356283 -9,463251714 9,28411E-19 

β5 403,2987478 43,45954425 9,279866017 3,55664E-18 

16 β0 1,153718754 0,004507763 255,9404228 0 

-10

-5

0

5

10

0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

Resíduos%

-45

-25

-5

15

35

55

0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13

Resíduos%
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β1 -1,796962525 0,047972204 -37,45841075 2,4389E-115 

β2 2,50101851 0,124076262 20,15710719 8,70352E-58 

β3 -1,854858504 0,08450429 -21,94987372 1,9809E-64 

18 

β0 1,170877147 0,004732448 247,4146994 0 

β1 -2,937886554 0,148647545 -19,76411084 3,36306E-56 

β2 11,86449307 1,138687204 10,41944884 6,84747E-22 

β3 -28,69901149 3,256904188 -8,811745705 1,02781E-16 

β4 31,4657729 3,88346652 8,102496246 1,38672E-14 

β5 -12,86328865 1,623575753 -7,922813969 4,61804E-14 

 

De acordo com os valores de R-Quadrado 

ajustado e Coeficiente de Variação (Tabela 6), a 

equação 13 foi a mais precisa, com o maior valor 

de R-Quadrado ajustado e menor percentagem de 

Coeficiente de Variação. 
 

Tabela 6 – Valores de R-Quadrado ajustado e Coeficiente de 

Variação das equações testadas para descrever a forma do 

tronco do clone 1407 (híbrido de Eucalyptus grandis X 

Eucalyptus. urophylla) em uma área do estado de Alagoas. 

Equação R-Quadrado ajustado Coeficiente de Variação 

13 0,9891388 4,1% 

16 0,986533324 4,6% 

18 0,988970932 4,1% 

 

Nas figuras 3, 4 e 5 está representada a 

distribuição dos resíduos das equações analisadas, 

sendo possível verificar que os resíduos variam 

entre ± 50%. A equação 13 foi a que apresentou 

uma menor variação dos erros, mesmo que mínima 

quando comparada com as outras equações. 

 Figura 3 – Distribuição de resíduos da equação 13 para o 

clone 1407 (híbrido de Eucalyptus grandis X Eucalyptus. 

urophylla) em uma área do estado de Alagoas. 

 

Figura 4 – Distribuição de resíduos da equação 16 para o clone 

1407 (híbrido de Eucalyptus grandis X Eucalyptus. urophylla) 

em uma área do estado de Alagoas. 

 
Figura 5 – Distribuição de resíduos da equação 18 para o clone 

1407 (híbrido de Eucalyptus grandis X Eucalyptus. urophylla) 

em uma área do estado de Alagoas. 

 

CONCLUSÃO 

A análise do Valor Ponderado, juntamente com 

a observação gráfica dos resíduos resultantes do 

ajuste de equações de volume, permite concluir que 

para o conjunto de dados utilizados, o modelo de 

Stoate (número 7) apresenta o melhor desempenho 

nas estimativas de volume total do clone 1407 

(híbrido de Eucalyptus grandis X Eucalyptus. 

urophylla) aos com casca, para dados oriundos de 

cubagem, sendo recomendado seu uso, devido 

maior precisão nas estimativas. 

Diferentemente, o modelo de equação número 

10 (Schumacher-Hall modificada) obteve o pior 

desempenho para esse clone, não sendo 

recomendado o seu uso.  
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A metodologia utilizada para estimar a 

produção de sortimentos foi apropriada. Nas 

condições em que o estudo foi realizado e a partir 

dos resultados obtidos, observa-se que a equação 

13 da tese de Ivanor Müller (2004) é a mais 

adequada para estimar a produção de volume de 

sortimento de um povoamento florestal, pois 

apresenta melhores valores de R-Quadrado 

ajustado e menor percentagem de Coeficiente de 

Variação, além da distribuição de resíduos ser 

satisfatória. 
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RESUMO: Dentre as espécies de destaque nos Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) a carnaúba (Copernicia 

prunifera (Mill.) H. E. Moore), palmeira, da família Arecaceae, endêmica do Semiárido Nordestino, apresenta-se em 

posição privilegiada, pois esta espécie produz o pó cerífero que é a principal matéria-prima para o beneficiamento da cera. 

Considerando a relevância econômica, social e ambiental da cera de carnaúba este trabalho tem como objetivo avaliar o 

comportamento da cadeia produtiva da cera de carnaúba utilizando os dados de produção e exportação ao longo do triênio 

2014-2016, bem como apresentar a oscilação da produção ao longo das últimas duas décadas em função da Política de 

Garantia de Preço Mínimo para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio). Por fim conclui-se que apesar de 

apresentar uma demanda real e significativa, as áreas produtoras de palha de carnaúba/pó/cera vegetal estão sendo 

reduzidas, e que houve maiores ganhos reais no valor das ceras devido a Política de Garantia de Preço Mínimo para 

Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio). A classe “Ceras” juntamente com “Gomas não elásticas” dentro dos 

Produtos Florestais Não Madeiros foram as que obtiveram ganhos reais nos últimos anos.  

Palavras-chave: Sociobiodiversidade, produtos florestais não madeireiros, pó cerífero. 

 

Economic context of carnaúba wax (Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore) 

 
ABSTRACT: Among the outstanding species in non-timber forest products (NTFP) the Carnaúba (Copernicia prunifera 

(Mill.) H. E Moore), palm tree, from the Arecaceae family, endemic to the Northeastern Semi-arid region, is a privileged 

position, as this species produces the powder ceriferous material that is the main raw material for the beneficiation of 

the wax. Considering the economic, social and environmental relevance of carnauba wax, this work aims to evaluate the 

behavior of the carnauba wax production chain using production and export data during the 2014-2016 triennium, as 

well as to show the oscillation of production to the over the last two decades due to the Minimum Price Guarantee for 

Socio-biodiversity Products (PGPM-Bio). Finally, despite the fact that there is a real and significant demand, the areas 

producing carnauba / powder / vegetable wax straw are being reduced, and that there were greater real gains in the 

value of the waxes due to the Minimum Price Guarantee Policy for Sociobiodiversity products (PGPM-Bio). The "Waxes" 

class together with "Non-elastic rubber" within non-timber Forest Products were the ones that obtained real gains in 

recent years. 

Keywords: Sociobiodiversity, non-timber forest products, powder ceriferous. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Os produtos florestais não madeireiros (PFNM) 

são pontos chave na forma de utilização dos 

recursos, produtos e serviços florestais. No Brasil, 

o Ministério do Meio Ambiente (MMA), conceitua 

os PFNM como sendo toda a produção florestal 

não-lenhosa de origem vegetal, tais como resina, 

cera, cipó, óleo, sementes, plantas ornamentais, 

plantas medicinais, entre outros, bem como 

serviços sociais e ambientais, como reservas 

extrativistas, sequestro de carbono, conservação 

genética e outros benefícios oriundos da 

manutenção da floresta. 

Para orientar esta prática existem normas 

florestais positivadas e que possuem como objetivo 

último à defesa e a preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, para as presentes e 

futuras gerações, com destaque ainda para os 

princípios da ordem econômica (BRASIL, 2017). 

Dentre as espécies de destaque na PFNM’s a 

carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H. E. 

Moore), palmeira, da família Arecaceae, endêmica 

do Semiárido Nordestino, apresenta-se em posição 

privilegiada, pois esta espécie produz o pó cerífero 

que é a principal matéria-prima para o 

beneficiamento da cera.  

A cera de carnaúba e o pó cerífero, extraído das 

palhas da carnaubeira (OURIQUE, CRUZ e 

ZORKI, 2015), são enquadrados na categoria de 

ceras vegetais – segundo a Nomenclatura Comum 

do Mercosul (NCM)- sendo esta a única cera de 

origem vegetal exportada pelo Brasil. Embora no 
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mercado mundial, dentro dessa classificação, 

existam as ceras de ouricuri e a candelila, a de 

carnaúba é a que apresenta o melhor produto tanto 

em quantidade como em qualidade (CERQUEIRA 

e GOMES, 2015). 

Usada na fabricação de diversos produtos da 

indústria de polidores, química, 

impermeabilizantes, componentes automotivos, 

em setores de destaque mundial como a indústria 

farmacêutica, cosméticos e de informática, esse 

produto gera uma renda significativa, o que a torna 

um PFNM de grande relevância para Região 

Nordeste. Essa crescente demanda para cosméticos 

está diretamente relacionada ao fato de ser um 

produto que não causa problemas alérgicos, por ser 

de origem vegetal. 

De acordo com a Lei nº 8.171 de 17 de janeiro 

de 1991 que dispõe sobre a política agrícola, é 

dever do Estado brasileiro a garantia de preços 

mínimos (BRASIL, 1991). Onde esta se fará 

através de financiamento da comercialização e da 

aquisição dos produtos agrícolas amparados.  

Assim, ao longo dos anos, iniciativas foram 

adotadas pelo poder público a fim de fortalecer a 

atividade agrícola em todas as suas instâncias. No 

entanto, somente a partir do Plano Nacional de 

Promoção das Cadeias de Produtos da 

Sociobiodiversidade (PNPCPS) que a temática da 

conservação da natureza e da cultura, juntamente 

com a garantia de renda aos seus habitantes, muitas 

vezes excluídos socialmente por seu baixo poder 

aquisitivo, foi estruturada.  

É nesse contexto que a Política de Garantia de 

Preços Mínimos para Produtos da 

Sociobiodiversidade (PGPM-Bio) foi criada: a 

partir do Eixo 7.3 do PNPCPS que aborda a 

“estruturação e fortalecimento de mercados para os 

produtos da sociobiodiversidade” (LIMA et al. 

2017). Deste modo, a PGPM-Bio é um tipo de 

subvenção econômica que visa equalizar os preços 

de alguns produtos extrativos que sejam 

comercializados utilizando valores inferiores 

àqueles estipulados pelo Governo Federal.  

Os produtos da sociobiodiversidade estão 

presentes em todo o território nacional e são 

obtidos diretamente dos variados ecossistemas 

brasileiros ou a partir de pequenas benfeitorias 

artesanais, como é o caso da castanha-do-brasil na 

região Norte e o da erva-mate na região Sul, e 

necessitam da criação de mercados ou do 

fortalecimento dos mercados já existentes. 

Considerando a relevância econômica, social e 

ambiental da cera de carnaúba como um PFNM, 

originalmente da Região Nordeste do Brasil, este 

trabalho tem como objetivo avaliar o 

comportamento da cadeia produtiva da cera de 

carnaúba utilizando os dados de produção ao longo 

do triênio 2014-2016, bem como apresentar a 

oscilação da quantidade exportada e valor de 

exportação ao longo das últimas duas décadas em 

função da Política de Garantia de Preço Mínimo 

para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-

Bio). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo constitui-se de uma revisão da 

literatura especializada que tem como objetivo 

avaliar o comportamento da cadeia produtiva da 

cera de carnaúba utilizando os dados de produção 

no triênio 2014-2016, bem como a oscilação de 

mercado da cera de carnaúba em função PGPM-

Bio. 

Os dados obtidos de produção de ceras vegetais 

utilizados nesse estudo foram obtidos de forma 

gratuita através da consulta da base de dados da 

Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 

(PEVS) do IBGE disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/>, acesso em 28 de 

junho de 2018. 

Para os dados de valor exportado, quantidade 

exportada, países importadores de ceras vegetais, 

foi utilizado o banco de dados também obtido de 

maneira gratuita do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC), disponível 

em: <http://www.mdic.gov.br/>, acesso em 28 de 

junho de 2018. As fontes de pesquisa foram 

consultas a livros e aos bancos de dados dos 

periódicos da Capes, Scielo e demais publicações 

disponíveis online.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as partes dos vegetais expostos à 

atmosfera são cobertas com camadas de material 

lipídico, que reduzem a perda de água e auxiliam a 

bloquear a entrada de fungos ou bactérias 

patogênicas. Os principais tipos de revestimentos 

são a cutina, a suberina e as ceras. A cutina é 

encontrada na maioria das partes aéreas, a suberina 

está presente nas partes subterrâneas, nos caules 

lenhosos e nos ferimentos cicatrizados, enquanto as 

ceras estão associadas à cutina e à suberina.  

As ceras não são macromoléculas, mas uma 

mistura complexa de acil lipídeos de cadeia longa, 

os quais são extremamente hidrofóbicos. Os 

componentes mais comuns das ceras são os alcanos 

de cadeia linear e os álcoois de 25 a 35 átomos de 
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carbono. Nas ceras são também encontrados 

aldeídos de cadeia longa, cetonas, ésteres e ácidos 

graxos livres. As ceras da cutícula são sintetizadas 

pelas células da epiderme e daí liberadas em gotas, 

que atravessam os poros da parede celular por um 

mecanismo ainda desconhecido (TAIZ e ZEIGER, 

2013). 

A cera de carnaúba quando é extraído da parte 

central das folhas novas da planta, é denominado 

de “pó de olho” ou pó tipo A que produz a cera 

clara, de cor amarelo-ouro, com valores comerciais 

elevados. Já o “pó de palha” ou pó tipo B é extraído 

de toda a extensão das folhas, produzindo a cera 

gorda, com coloração amarelo-alaranjada ou preta. 

 

Coleta, produção, beneficiamento e 

comercialização da cera de carnaúba 

O estado do Ceará se destaca como o maior 

produtor e exportador brasileiro de cera de 

carnaúba. Isto é devido à concentração de um 

maior número de indústrias de processamento e 

tradicionais empresas exportadoras, e ainda, em 

face das favoráveis condições portuárias, já que a 

maioria das exportações do produto originário de 

outros estados sai de seus portos, o que contabiliza 

grandes números para o Ceará. O estado do Piauí é 

o maior produtor nacional de pó cerífero.  

Entretanto, a maior parte da produção dessa 

matéria-prima é escoada para o estado do Ceará, 

onde é feito o beneficiamento da cera. O Rio 

Grande do Norte fica como intermediário, cuja 

produção de pó e cera de carnaúba tem sua 

importância econômica, já que 85% da sua 

produção (cera) vão para o mercado externo 

(ALVES e COELHO, 2006). 

Nos anos de 2014, 2015 e 2016, segundo o 

IBGE o Piauí foi o maior produtor de pó da 

carnaubeira e o Ceará foi o maior produtor de ceras, 

onde se há uma maior valorização do produto 

(Tabela 1).  

O pó de carnaúba é um dos principais produtos 

do extrativismo vegetal não madeireiro brasileiro, 

se concentrando exclusivamente no Nordeste. O 

Rio Grande do Norte e Maranhão apresentam 

dados de produção bem inferiores em relação aos 

demais.  
 

Tabela 1. Produção de cera e pó de carnaúba no Brasil. 

ESTADO 
2014 2015 2016 

Cera (t) Pó (t) Cera (t) Pó (t) Cera (t) Pó (t) 

Maranhão 48 518 0 520 0 562 

Rio Grande do Norte 330 108 313 107 316 105 

Piauí 0 12 098 0 12 439 0 9 983 

Ceará 1 571 5 990 1 698 6 908 1 359 7 307 

Total 1 949 18 714 2 011 19 974 1 675 17 957 

Fonte: Adaptado do IBGE 

 
No Piauí e Ceará em 2016 concentraram 96,3% 

da produção nacional de pó cerífero de carnaúba, 

que totalizou 18,0 mil t, uma queda de 10,1% em 

relação a 2015 (IBGE, 2017). Os municípios de 

Granja, Camocim e Santana do Acaraú são os 

maiores produtores do Ceará, e os de Campo 

Maior, Piripiri e Piracuruca, os do Piauí. A cera de 

carnaúba destaca-se no Piauí e no Ceará, 

representando cerca de 25% no valor total das 

exportações piauienses e aproximadamente 5% no 

cearense (CERQUEIRA e GOMES, 2015). 

A cera de carnaúba possui bastante 

representatividade econômica a nível estadual, 

principalmente no Piauí, por ser um dos principais 

produtos elencados na pauta de exportações, 

regional, sendo apenas produzida no Nordeste 

brasileiro, e tem destaque nacional, pois dentre as 

ceras comercializadas pelo país a de carnaúba se 

destaca pelo volume de recursos gerados 

(CERQUEIRA e GOMES, 2015).  

Os maiores consumidores dessas ceras são os 

EUA, China, Alemanha e Japão (Figura 1), 

correspondendo no total de 70,56 % no ano de 2017 

(MDIC, 2017) Essa cera é exportada para mais de 

30 países (MDIC, 2018). O escoamento de 99,86% 

da produção é por via marítima, sendo os dois 

portos principais o de Fortaleza como 63% e o do 

Pecém 29% (ALICEWEB, 2014). 

Aproximadamente 55% das ceras vegetais 

comercializadas mundialmente provêm da 

carnaúba, que é produzida apenas no Brasil 

(CERQUEIRA e GOMES, 2015). 
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Figura 1. Maiores importadores das ceras vegetais em 2017. 

 

O IBGE mostra com base nos dados de 

produção aliado ao Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC) que quase 

todas as ceras vegetais (pó e cera) são exportadas. 

A exportação da cera de carnaúba teve um 

crescente aumento ao longo dos 20 anos, 

contribuindo bastante para o PIB brasileiro e 

desenvolvimento de alguns estados do Nordeste, 

como o Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Mas 

sua quantidade exportada ao longo dos últimos 

anos mostra-se estabilizada (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2. Série histórica decrescente da quantidade exportada de ceras vegetais. 

 
No ano de 2009 se houve uma queda brusca na 

exportação, a partir do ano de 2010 que se houve um 

incremento do valor exportado (Figura 3). A 

valorização do produto exportado tem relação direta 

com a criação da Política de Garantia de Preço 

Mínimo para Produtos da Sociobiodiversidade 

(PGPM/Bio) a partir da safra de 2009/2010, que tem 

relação direta com o ano onde se aumenta os valores 

brutos de exportação. 

Com esta política, o extrativista ou produtor que 

vende seus produtos por um preço abaixo do mínimo 

fixado pelo Governo, recebe uma subvenção 

econômica (GUIMARÃES et al. 2015). Esta garantia 

fortaleceu o mercado e deu um impulso na 

continuidade de produção de cera em todos os 

estados, mesmo com a queda de produção 

(CERQUEIRA e GOMES, 2015).  
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Figura 3. Série histórica dos valores exportados de ceras vegetais (US$). 

 

Segundo Sedllacek e Melo (2017) mostraram 

que a classe das “Ceras” a partir do ano de 2013 e 

“Gomas não elásticas” a partir de 2014 foram as 

classes dos PFNM que se tiveram ganhos reais de 

acordo com as inflações vigentes nos anos, 

mostrando assim uma maior valorização dos preços 

desses produtos.  

 

CONCLUSÕES  

A carnaúba é uma espécie florestal que 

apresenta expressão significativa tanto econômica, 

ambiental e socialmente para o desenvolvimento 

econômico da região nordeste, sendo bastante 

utilizada principalmente no Piauí e Ceará. No ano 

de 2009 houve uma redução brusca de quantidades 

exportadas e consequentemente do valor 

exportado, que pode ter sido ocasionado devido ao 

vigor da Política de Garantia de Preço Mínimo para 

Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), 

mas apesar disso, a partir de 2010 houveram-se 

ganhos reais.  

Apesar de apresentar uma demanda real e 

significativa, as áreas produtoras de palha de 

carnaúba/pó/cera vegetal estão sendo reduzidas, 

sendo necessário o incentivo de atividades de 

preservação em conjunto com manejo dos 

carnaubais, por meio de pesquisas, 

desenvolvimento de tecnologias, assistência 

técnica e políticas públicas específicas para este 

setor. 
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RESUMO: Em vinte anos, o número de engenheiros florestais formados no Brasil sextuplicou, saindo de 250 em 1996 

para 1500 em 2016, reflexo do aumento do número de cursos, que passou de 18 para 71 no mesmo período. Esta mudança 

pode resultar em diversos aspectos positivos e negativos do ponto de vista econômico e social, como, por exemplo, a taxa 

de ocupação dos profissionais. O objetivo deste trabalho foi identificar, por meio de questionário e contato direto, quais 

as áreas de atuação dos profissionais graduados entre 2008 e 2017 na Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE). Dos 68 ingressantes por ano, 66% desistiram do curso ao longo da graduação e 22% se formaram e atuam fora 

da área, em áreas correlatas ou estão em busca de oportunidades. Assim, apenas 12% dos ingressantes ou 35% dos 

egressos atuam em atividades diretamente ligadas às ciências florestais. Em relação às grandes áreas de atuação, 21% 

desenvolvem atividades ligadas à silvicultura e manejo florestal e 62% à conservação de recursos naturais e ecologia, 

evidenciando uma forte concentração dos alunos nas temáticas ligadas à conservação. Detectou-se ainda que 40% 

daqueles que atuam na área desenvolvem atividades de administração e gestão. Esse diagnóstico não procura esgotar o 

tema, mas propor um trabalho mais abrangente envolvendo outras instituições, além de fornecer subsídios para o 

aprimoramento dos cursos de engenharia florestal em escalas regional e nacional. 

Palavras-chave: Emprego, Engenheiro Florestal, Taxa de Ocupação. 

 

Diagnosis of foresters in a traditional institution in the Northeast 

 
ABSTRACT: In twenty years, the number of forestry engineers graduated increased sixfold, from 250 in 1996 to 1500 in 

2016, reflecting the increase in the number of courses from 18 to 71 in the same period. This change can result in several 

positive and negative aspects from the economic and social point of view, such as the occupancy rate of professionals. 

The objective of this work was to identify, through a questionnaire and direct contact, the areas of occupancy of 

professionals graduated between 2008 and 2017 of the Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE). Of the 68 

admissions per year, 66% dropped out of the course during graduation and 22% graduated and worked out of the area, 

in related areas or are looking for opportunities. Thus, only 12% of the participants or 35% of the graduates work in 

activities directly linked to the forest sciences. In relation to the major areas of activity, 21% develop activities related to 

forestry and forest management and 62% to the conservation of natural resources and ecology, evidencing a strong 

concentration of students in nature conservation issues. It was also detected that 40% of those who work in the area 

develop administration and management activities. This diagnosis does not seek to exhaust the theme, but to propose a 

more comprehensive work involving other institutions, besides providing subsidies for the improvement of forest 

engineering courses at regional and national scales. 

Keywords: Occupancy Rate, Occupation, Forestry Engineer. 

 

 
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 foram implementados. Entre 1996 e 

2016 o número de cursos passou de 18 para 71 e a 

quantidade de engenheiros florestais formados 

passou de cerca de 250 para 1.500 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. Visando 

cobrir parte dessa lacuna, o presente trabalho procura 

responder às seguintes perguntas: qual o percentual 

de desistência de um curso tradicional de engenharia 

florestal? Quantos formados atuam, de fato, na área 

florestal e em qual específica? 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Realizou-se um censo com as informações dos 

engenheiros florestais formados entre 2008 e 2017 na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE). A instituição teve a sua primeira turma 

formada em 1979, constituindo-se como uma 

instituição tradicional de ensino.  

O contato com os egressos foi realizado por meio 

de telefone, e-mail e, principalmente, através de 

ferramentas de busca da internet e de redes sociais. 

Inicialmente, levantou-se o percentual de desistência 

ao longo do curso ou a taxa de sucesso na graduação 

(UFRPE, 2017), que representa o número de 

formados pelo número de ingressantes. Avaliou-se 

também 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.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O número de ingressantes médio da UFRPE de 

2008 a 2017 foi de 68 alunos, sendo que 66% 

desistiram do curso ao longo da graduação e 22% se 

formaram e atuam fora da área, em áreas correlatas 

ou estão em busca de oportunidades. Assim, 12% dos 

ingressantes ou 35% dos egressos atuam em 

atividades diretamente ligadas às ciências florestais 

(Fig. 1). 

No único trabalho encontrado sobre a temática 

com formados entre 2005 e 2011 da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), 75% estavam atuando na 

área, porém, quase metade desta amostra desenvolvia 

atividades na pós-graduação (SANTOS et al., 2015). 

O número é significativo, uma vez que parte deste 

percentual pode ter ingressado na carreira por falta de 

opção na atuação profissional e parte pode terminar a 

fase da pós-graduação e não atuar na área.  

Ações como o fortalecimento das associações de 

engenheiros florestais e o Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) podem auxiliar a 

restringir as atividades da engenharia florestal apenas 

aos graduados na área.  

O percentual de desistência é considerado elevado 

na UFRPE em relação à média nacional, que é de 55% 

de desistência (INEP, 2017). No entanto, ao 

analisarmos esse indicador ao longo do tempo na 

UFRPE (UFRPE, 2017), percebe-se que houve um 

incremento a partir de 2012, quando o indicador 

aumentou de cerca de 30% para os atuais 60%, 

coincidindo com a implementação do Sistema de 

Seleção Unificada (SISU) do governo federal 

(BRASIL, 2012). Esse elevado número demanda 

maior investigação, mas há claramente uma 

influência desse sistema de ingresso na universidade 

no elevado percentual de desistência, que por sua vez 

interfere na eficiência do sistema de ensino superior 

no país.  
 

 
 

Figura 1 – Percentual de desistência ao longo do curso, de egressos que atuam fora da área, em área correlata ou estão em busca de 

oportunidades e daqueles que atuam na área de recursos florestais na UFRPE entre 2008 e 2017. 

  

Em relação ao tipo de instituição em que os 

egressos da UFRPE atuam, destaca-se o serviço 

público com 37% dos formados, seguido pela pós-

graduação, empreendedorismo/empresas familiares, 

pequenas empresas/organizações não-

governamentais e empresas de base florestal com 30, 

23, 7 e 3%, respectivamente (Fig. 2).  

Os egressos da UFRPE atuando no setor público, 

na pós-graduação e em negócios próprios 

representam 90%. A diminuta presença de empresas 

de base florestal na região nordeste do país, e a 

ausência no Estado de Pernambuco, pode contribuir 

para a baixa ocupação neste setor.  

20%
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Esse resultado pode ser explicado em parte pela 

grande área de atuação: há uma concentração na 

atuação em conservação, com 62% (Fig. 3). 

 

 

 
 

Figura 2 - Percentual de atuação dos egressos entre 2008 e 2017 em empresa de base florestal, na pós-graduação, em empresas pequenas 

ou organizações não-governamentais (ONG´s), no serviço público e em empresas próprias ou familiares, dentre aqueles que atuam na 

área, na UFRPE.  

 

 

Ainda assim, 4% atuam na grande área de 

tecnologia de produtos florestais e outros 12% em 

linhas diversas da área, principalmente através de 

trabalhos de consultoria.  

 

No mesmo levantamento, observou-se que cerca 

de 40% desenvolvem atividades de administração e 

gestão. 

 
Figura 3. Grande área de atuação dos engenheiros florestais formados entre 2008 e 2017 na UFRPE.  

 

CONCLUSÕES 

O trabalho permitiu obter um diagnóstico que 

reflete o perfil dos egressos de engenharia florestal 

da UFRPE. Há diversas questões que surgem como 

oportunidades e também para uma discussão mais 

ampla, em escalas regional e nacional, como: quais 

políticas devem ser adotadas em relação à criação 

de novos cursos e manutenção dos cursos 

existentes? Qual o nível de adequação da grade 

curricular e das atividades extracurriculares na 

formação dos alunos? 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, além de fornecer 

subsídios para o aprimoramento dos cursos de 

engenharia florestal em escalas regional e nacional. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo avaliar a estrutura diamétrica da Floresta Nacional de Açu, unidade 

de conservação que fica localizada na cidade de Assu – RN, a partir do ajuste da função de Meyer e estimativa da floresta 

balanceada pelo quociente de De Liocurt. Para a obtenção dos dados, foi realizado em 2015 um inventário contínuo a 

100%, em 20 parcelas permanentes que medem 20 m x 20 m. E em cada parcela para obtenção dos resultados da estrutura 

diamétrica, foram mensurados todos os indivíduos arbóreos com circunferência a altura do peito a 1,30 m do solo CAP ≥ 

a 6 cm. A análise da estrutura diamétrica da FLONA de Açu, foi feita a partir da obtenção do quociente “q” de De 

Liocourt. Assim, os dados de frequência (FA) foram ajustados ao modelo Meyer: Ln( i) b +b1* i, e realizou-se e uma 

análise de regressão. A partir dos dados de diâmetro, é possível observar que na área amostrada foram encontrados muitos 

indivíduos com baixos valores de diâmetro. Foi possível verificar que a área em estudo apresenta uma média geral de 

DAP de 4,36 cm. A maioria dos indivíduos encontra-se nas classes inferiores, com progressiva diminuição da frequência 

dos mesmos à medida que ocorre o aumento do diâmetro. De acordo com a razão de De Liocourt, pode-se concluir que a 

estrutura diamétrica da FLONA de Açu, apresentou padrão de “J” - invertido, onde a curva mostrou tendência exponencial 

negativa. Logo, a curva ajustada a partir do modelo de Meyer, em sua forma linearizada, confirma esse comportamento. 

Também, verificou-se um desbalanceamento na primeira classe diamétrica quando comparada a frequência estimada pelo 

modelo de Meyer. E os valores da constante “q” de De Liocourt (observado) mostram o desbalanceamento da floresta. 

Palavras-chave: floresta balanceada, “J” – invertido, Quociente De Liocourt. 

 

Diametric structure of the Açu National Forest / Rio Grande do Norte 

 
ABSTRACT: The present work aims to evaluate the diametric structure of the Açu National Forest, a conservation unit 

located in the city of Assu - RN, based on Meyer function adjustment and forest estimation balanced by the De Liocurt 

quotient. To obtain the data, a continuous 100% inventory was carried out in 2015 in 20 permanent plots that measure 

20 m x 20 m. And in each plot to obtain the results of the diametric structure, all the arboreal individuals with chest 

circumference were measured at 1.30 m of CAP ≥ 6 cm. The analysis of the diametric structure of Açu FLONA was made 

from the quotient "q" of De Liocourt. Thus, the frequency data (AF) were fitted to the Meyer: Ln (i) b + b1 * i model, and 

a regression analysis was performed. From the diameter data, it is possible to observe that in the sampled area many 

individuals with low diameter values were found. It was possible to verify that the study area presents a general average 

of DAP of 4.36 cm. The majority of individuals are in the lower classes, with a progressive decrease in their frequency 

as the diameter increases. According to De Liocourt reason, it can be concluded that the diametric structure of Açu 

FLONA showed a pattern of "J" - inverted, where the curve showed a negative exponential trend. Thus, the curve adjusted 

from the Meyer model, in its linearized form, confirms this behavior. Also, an imbalance in the first diametric class was 

verified when compared to the frequency estimated by Meyer's model. And the values of the constant "q" of De Liocourt 

(observed) show the imbalance of the forest. 

Keywords: balanced forest, “J” –  inverte, Liocourt Quotient. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Caatinga, o principal bioma da região 

Nordeste de acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2018), ocupa uma área de cerca 

de 844.453 km2, correspondendo a 11% do 

território nacional. Verifica-se portanto, que o 

desmatamento nesse bioma tem sido de forma 

acelerada, principalmente nos últimos anos, devido 

principalmente ao consumo de lenha nativa, 

explorada de forma ilegal e insustentável, para fins 

domésticos e indústrias, ao sobrepastoreio e a 

conversão para pastagens e agricultura. Ou seja, 

todas essas atividades têm contribuído com o 

avanço do desmatamento, que chega a 46% da área 

do bioma. 

Frente a esse cenário, o governo ao longo dos 

últimos anos tem buscado solucionar esse 

problema do desmatamento, por meio da iniciativa 

de criação de mais unidades de conservação em 

todo o bioma, como por exemplo, a criação do 
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Parque Nacional da Furna Feia em 2012, nos 

Municípios de Baraúna e Mossoró, no estado do 

Rio Grande do Norte, com 8.494 ha. Com estas 

novas unidades, a área protegida por unidades de 

conservação no bioma aumentou para cerca de 

7,5%. Ainda assim, o bioma continuará como um 

dos menos protegidos do país, já que pouco mais 

de 1% destas unidades são de Proteção Integral. 

Ademais, grande parte das unidades de 

conservação do bioma, especialmente as Áreas de 

Proteção Ambiental – APAs, têm baixo nível de 

implementação (MMA, 2018). 

Dentro dessa realidade está inserida a Floresta 

Nacional de Açu, localizada no bioma Caatinga no 

estado do Rio Grande do Norte. Esta Floresta 

Nacional (FLONA), que consiste em uma das 

categorias denominadas de unidade de conservação 

de uso sustentável, tem como objetivo 

compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável dos recursos, conciliando a 

presença humana nesta área protegida.  

Para Souza e Soares (2013), a estrutura 

diamétrica é também denominada distribuição 

diamétrica ou distribuição dos diâmetros. Assim, 

conceitua-se distribuição diamétrica de uma 

floresta a distribuição do número total de árvores 

por hectare (n.ha-1) ou densidade absoluta (DA) 

por classe de diâmetro (DAP). A distribuição de 

diâmetros em povoamentos inequiâneos (árvores 

de diferentes idades), segue uma tendência 

decrescente com o aumento dos diâmetros 

(exponencial negativa). Essa tendência, todavia, 

pode não ser muito evidente em áreas pequenas, 

devido a irregularidades naturais na distribuição 

espacial das árvores.  

Segundo Meyer et al. (1961) a estrutura 

diamétrica reflete a história de uma comunidade 

vegetal e pode ser um indicativo de equilíbrio ou 

desequilíbrio e de sua adaptação às modificações 

do ecossistema. Para Paula et al. (2004) a 

distribuição diamétrica é uma das ferramentas 

utilizadas para a compreensão da sucessão 

florestal, permitindo a avaliação prévia de 

condições da dinâmica da floresta, possibilitando 

previsões futuras quanto ao desenvolvimento da 

comunidade vegetal.  

Entretanto, a adoção do modelo de floresta ideal 

para sistemas inequiâneos, se faz necessário para 

que se possa caracterizar a estrutura diamétrica da 

floresta, bem como sua estrutura interna. A razão 

entre sucessivas classes diamétricas pode ser 

descrita pelo quociente “q” de De Liocourt. Este 

quociente expressa a razão entre o número de 

indivíduos de uma classe de diâmetro e o número 

de indivíduos de uma classe adjacente. 

Nesse sentido o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar a estrutura diamétrica da Floresta 

Nacional de Açu, unidade de conservação que fica 

localizada na cidade de Assu – RN, a partir do 

ajuste da função de Meyer e estimativa da floresta 

balanceada pelo quociente de De Liocurt. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização, amostragem e coleta dos dados 

A área de estudo compreende uma unidade de 

conservação de uso sustentável, a Floresta 

Nacional de Açu, localizada no município de Assu 

na região semiárida do estado do Rio Grande do 

Norte no nordeste brasileiro, com localização 

geográfica entre 5º 34’ 20’’ de latitude sul e a 36º 

54’ 33’’ de longitude oeste (MIRANDA et al. 

2007).  

De acordo com a Portaria nº 245, de 18 de julho 

de 2001, a área total da FLONA de Açu é de 218,46 

ha, no entanto hoje já está em processo de 

ampliação para 432 hectares (ICMBIO, 2018). A 

delimitação da área da FLONA está apresentada 

pela figura 1 abaixo, onde mostra que a unidade 

sofreu modificações quanto ao tamanho de seus 

limites territoriais, apresentados em 2001 e 2002 

(figura1). 

 
 
Figura 1 - Área da FLONA de Açu/RN no ano 2001 (A); área 

da FLONA de Açu/RN em 2002 (B). 

Fonte: Bandeira et al. (2016). 

 

Para a obtenção dos dados, foi realizado em 

2015 um inventário contínuo a 100%, em 20 

parcelas permanentes que medem 20 m x 20 m, 

totalizando 400 m² cada parcela permanente. E em 

cada parcela para obtenção dos resultados da 

estrutura diamétrica, foram mensurados todos os 

indivíduos arbóreos com circunferência a altura do 

peito a 1,30 m do solo CAP ≥ a 6 cm. Além disso, 
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concomitante com a medição do CAP, foi realizado 

também a identificação das espécies. 

 

Análise dos dados 

Para a discussão geral utilizando os dados de 

DAP, foram utilizadas ferramentas estatísticas 

descritivas como média, desvio padrão e 

coeficiente de variação. Para a determinação da 

distribuição diamétrica, os dados de DAP foram 

agrupados em doze classes de diâmetro com 

amplitude de 6 cm. De acordo com Soares; Neto; 

Souza (2012), a amplitude das classes diamétricas, 

assim como o número de classes, varia de acordo 

com a magnitude dos diâmetros. No Brasil, a 

maioria dos trabalhos utiliza amplitude de classe 

entre 5,0 e 10,0 cm para florestas inequiâneas 

(naturais). Trabalhos realizados em áreas de 

floresta nativa, como o de Schaaf et al. (2006) 

utilizaram classes com 10 cm de amplitude. Já 

Encinas et al. (2013) trabalharam com classes com 

amplitude de 5 cm. 

Fórmulas com base no Método de Sturges 

foram utilizadas para obtenção do número de 

classes de diâmetro: K 1+3,333*log1 (n), sendo: n 

= tamanho da amostra. Amplitude de classe: h= 

AT/k, sendo: AT: Amplitude total; k: Número de 

classes. E amplitude total: AT= X(máx.) – X 

(mín.), sendo: X = valor de DAP. A partir da 

obtenção desses valores, foi possível montar a 

tabela de frequência e respectivo histograma. 

Em seguida, a análise da estrutura diamétrica da 

FLONA de Açu, foi feita a partir da obtenção do 

quociente “q” de De Liocourt. No qual é obtido 

pela relação entre o número de árvores de classes 

de diâmetro sucessivas (Equação 1). Ou seja, a 

partir da análise dos valores de q e do histograma 

de frequências, foi realizada uma análise visual da 

distribuição dos diâmetros para verificar se as 

comunidades obedeciam ao padrão “J” - invertido 

típico. 

 

𝑞 =
𝑁𝑖

𝑁𝑖 + 1
 (1) 

 
em que: Ni é o número de árvores da i-ésima classe 

de diâmetro. 

 

De acordo com Prodan et al. 1997, a função 

exponencial utilizada para representar as 

distribuições de diâmetro decrescentes tem bons 

resultados. Assim, determinada a distribuição 

diamétrica, os dados de frequência (FA) foram 

ajustados a partir do valor central das classes ao 

modelo Meyer: Ln( i) b +b1* i, para assim verificar 

se a distribuição se ajustava a uma curva 

exponencial negativa, conforme o padrão esperado 

para florestas inequiâneas. 

Realizou-se então uma análise de regressão para 

as frequências (fi) observadas em escala 

logarítmica (Ln (fi)) e o valor central das classes 

diamétricas em centímetros. Assim, as classes 

diamétricas que apresentaram melhores 

estimativas pelo ajuste da função Meyer, com base 

no modelo de floresta ideal, foram determinadas a 

partir do maior coeficiente de determinação da 

regressão (R²) e o menor erro padrão residuais 

(Syx). E para a obtenção dos resultados os dados 

foram então processados com o auxilio do 

Software Microsoft Excel 2010. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Estatísticas dos dados de diâmetro 

A partir dos dados de diâmetro, é possível 

observar que na área amostrada foram encontrados 

muitos indivíduos com baixos valores de diâmetro. 

De acordo com Cabacinha e Castro (2010) este é 

um fator que pode estar relacionado a restrições 

edáficas. Porém, para Júnior (2005), esta 

observação é um indicativo de que a comunidade 

encontra-se em um estado secundário de 

desenvolvimento. 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas dos dados 

de DAP utilizados neste estudo, onde foi possível 

verificar que a área em estudo apresenta uma média 

geral de DAP de 4,36 cm. Este resultado é 

semelhante ao diâmetro médio encontrado em 

trabalho desenvolvido por Marangon (2016), em 

área de caatinga no estado Pernambucano, ou seja, 

a semelhança encontrada nesse trabalho se deve ao 

fato da mesma ter sido desenvolvida em área de 

Caatinga também, com a mesma quantidade de 

parcelas, sendo 20 parcelas com 400m² cada. Além 

do mais, a área apresenta um histórico de 

perturbação antrópica, assim como foi possível ser 

verificado em levantamento de campo na coleta de 

dados desse trabalho. 

 
 

Tabela 1. Estatísticas dos dados de DAP e número de 

indivíduos medidos no ano de 2015 na FLONA de Açu. 

ESTATÍSTICAS ANO 2015 

Número de árvores 3837,00 

Média (cm) 4,36 

Erro padrão (cm) 0,05 

Mediana 3,34 

Desvio padrão 3,13 

Variância da amostra (cm²) 9,79 

DAP Mín. (cm) 1,91 
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DAP Máx. (cm) 70,35 

Coeficiente de Variação (%) 71,69 

Nível de confiança (95,0%) 0,10 

Fonte: os autores.  
 

E devido às características similares 

encontradas no trabalho de Marangon (2016) com 

o presente estudo, principalmente devido ser uma 

área de caatinga, foi possível constatar que os 

resultados de desvio padrão e coeficiente de 

variação, que indicam o grau de dispersão de uma 

distribuição em torno da média, teve uma 

proximidade também, onde se obteve valor de 3,1 

cm referente ao desvio padrão e 71,6% para o 

coeficiente de variação, e no trabalho de Marangon 

(2016), obtiveram desvio padrão e coeficiente de 

variação de 2,7 cm e 67,5% respectivamente. 

 

Estrutura diamétrica  

A partir da aplicação da metodologia de 

Sturges, foi possível então obter a Tabela 2, com as 

respectivas quantidades de classes diamétricas, 

centro de classe e frequência absoluta, que 

consequentemente auxiliou na elaboração do 

histograma de frequências da FLONA de Açu. 
 

Fonte: os autores. 
 

De posse dos dados da tabela de frequência, 

pôde-se elaborar o gráfico de distribuição 

diamétrica, para isso considera-se o centro de cada 

classe como o eixo das ordenadas e a frequência do 

número de árvores, o eixo das abscissas, 

demonstrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2. Histograma de frequência da FLONA de Açu. Fonte: 

Autores, 2019. 

 

Portanto, a partir da análise visual, observou-se 

que o histograma de frequência das classes 

diamétricas apresentou padrão exponencial 

negativo, ou “J”- invertido. Logo, a maioria dos 

indivíduos encontra-se nas classes inferiores, com 

progressiva diminuição da frequência dos mesmos 

à medida que ocorre o aumento do diâmetro. 

Infere-se que essa curva representa a capacidade 

auto regenerativa da floresta (equilíbrio dinâmico). 

Logo, a curva ajustada a partir do modelo de Meyer 

em sua forma linearizada confirma esse 

comportamento, porém, verifica-se um 

desbalanceamento em algumas classes diamétricas 

quando a frequência foi então estimada pela 

equação de Meyer. 

Resultados semelhantes foram encontrados por 

Hoffmann (2013); Araujo et al. (2004); Lima et al. 

(2013); Júnior (2004), em florestas multiâneas 

heterogêneas. Souza et al. (2006), afirmam que a 

estrutura diamétrica da floresta, caracteriza-se por 

maior frequência de árvores de pequeno porte nas 

menores classes de diâmetro. 

Em estudo desenvolvido por Almeida Neto et 

al. (2009), no qual foi conduzido no semiárido da 

Paraíba, verificou-se que a distribuição diamétrica 

dos indivíduos mensurados se apresentavam no 

formato de J invertido, onde 2690 indivíduos 

distribuíram-se nas três primeiras classes e 1975 

indivíduos foram distribuídos somente na primeira 

classe com queda acentuada para as classes 

seguintes. 

Como pôde ser observado, na área da FLONA 

estudada, embora a distribuição diamétrica dos 

indivíduos assemelhe-se ao padrão “J”- invertido, 

apresenta um desbalanceamento, onde a constante 

“q” de De Liocourt (observado) não permanece 
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Tabela 2. Tabela de Frequência. 

Classe de 

Diâmetro (cm) 
Centro de Classe 

(cm) - cli 
Frequência - fi 

1,90 - 7,80 4,85 3485,00 

7,90 - 13,80 10,85 276,00 

13,90 - 19,80 16,85 62,00 

19,90 - 25,80 22,85 12,00 

25,90 - 31,80 28,85 1,00 

31,90 - 37,80 34,85 0,00 

37,90 - 43,80 40,85 0,00 

43,90 - 49,80 46,85 0,00 

49,90 - 55,80 52,85 0,00 

55,90 - 61,80 58,85 0,00 

61,90 - 67,80 64,85 0,00 

67,90 - 73,80 70,85 1,00 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 398 

 

 

igual nas sucessivas classes diamétricas, isto é, os 

valores calculados não decrescem numa progressão 

geométrica constante, conforme pode ser 

visualizado na tabela 3. 
 

Tabela 3. Tabela do quociente q calculado 

q1 12,62 

q2 4,45 

q3 5,16 

q médio 7,41 

Fonte: os autores 

 

No entanto, Souza e Soares (2013) ressaltam 

que nem toda distribuição diamétrica em “J”- 

invertido decresce numa progressão geométrica 

constante. A estrutura diamétrica balanceada é 

mais uma exceção que uma regra. Contudo, é um 

conceito muito utilizado em manejo de florestas 

naturais inequiâneas, principalmente como um guia 

de corte seletivo. Assim, as variações no quociente 

q indicam taxas de recrutamento e mortalidade 

variáveis e a tendência de distribuição balanceada. 

Segundo Schneider (2009), o valor de q 

depende da distribuição dos diâmetros dentro da 

parte regulada da distribuição diamétrica. Quanto 

maior o q, maior será o número de árvores de 

pequeno porte na floresta. Pode-se então evidenciar 

que os quocientes q1 (12,62), q2 (4,45) e q3 (5,16) 

- primeiras classes, apresentam indivíduos com 

menor diâmetro (pequeno porte). Ou seja, a 

primeira classe diamétrica representa 90,83% 

(3.485), do total dos indivíduos mensurados. E nas 

duas classes subsequentes representam juntas 

8,81% dos indivíduos de pequeno porte dentro da 

floresta. Conforme Machado et al. (2004), a grande 

quantidade de indivíduos nas classes de menor 

diâmetro pode indicar que o regime de perturbação 

é relativamente intenso e contínuo. 

Carvalho e Nascimento (2009), afirmam que se 

o valor do quociente q for maior que o quociente q 

médio da população, há problemas com a estrutura 

diamétrica. Desta maneira, a primeira classe 

diamétrica, que possui o quociente q calculado de 

q1 (12,62), apresenta valor superior ao q médio 

calculado (7,41). Demostrando assim que nessas 

classes, a estrutura da floresta sofreu um 

desequilíbrio, por meio da existência de problemas 

no estabelecimento dos indivíduos. 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com a razão de De Liocourt, pode-se 

concluir que a estrutura diamétrica da FLONA de 

Açu, situado no Rio Grande do Norte, apresentou 

padrão de “J” - invertido, onde a curva mostrou 

tendência exponencial negativa. Logo, a curva 

ajustada a partir do modelo de Meyer, em sua 

forma linearizada, confirma esse comportamento. 

Também, verificou-se um desbalanceamento na 

primeira classe diamétrica quando comparada a 

frequência estimada pelo modelo de Meyer. E os 

valores da constante “q” de De Liocourt 

(observado) mostram o desbalanceamento da 

floresta. 

Portanto, conclui-se que a distribuição 

diamétrica em “J” invertido da unidade de 

conservação em estudo – FLONA de Açu poderá 

garantir o avanço sucessional da área com 

tendência de aproximar-se cada vez mais da 

distribuição balanceada, desde que as ações 

antrópicas ao entorno da FLONA, não sejam 

constantes e interfiram no desenvolvimento natural 

da floresta.  
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RESUMO: A aprovação de uma lei de incentivos fiscais ao reflorestamento em 1966 permitiu que, empresas do setor 

florestal reduzissem em até 50% seus impostos para investirem em projetos, gerando desenvolvimento e destaque para o 

setor florestal brasileiro. Apresentando resultados superiores a outros setores indústrias no geral e, quanto à participação 

no Produto Interno Bruto (PIB), o setor florestal apresenta-se bastante promissor e importante para a economia nacional. 

A contribuição específica do Nordeste é bastante reduzida quando comparada a outras regiões, necessitando de discussões 

em torno do assunto e de como impulsionar o setor nesta região dentro da sua realidade e características. Neste contexto, 

o objetivo do trabalho foi analisar a evolução do setor florestal nordestino no período entre 2006 e 2016, em comparação 

com o setor florestal nacional, com intuito de identificar fraquezas e oportunidades e propor alternativas para o 

desenvolvimento deste na região supracitada, com ênfase no estado de Pernambuco. Foram utilizados dados secundários 

obtidos no portal online do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados mostraram que no Brasil 

a produção florestal é bastante influenciada pela economia, fiscalizações, proibições na exploração de florestas nativas e 

disponibilidade de mão-de-obra, enquanto que no nordeste as influências estão mais associadas provavelmente a questões 

econômicas, legais e burocráticas. Dentre os produtos florestais estudados, a lenha apresentou as maiores contribuições 

de Pernambuco para o Nordeste (11,47%), seguido do carvão vegetal (0,65%) e da madeira em tora (0,10%) no último 

ano avaliado. Conclui-se que as principais formas de incentivo ao setor florestal em Pernambuco e no Nordeste devem 

estar ligadas a questões legais na formalização do setor, fortificação do comércio existente e incentivos tanto fiscais 

quanto para o desenvolvimento industrial. 

Palavras-chave: Produtos florestais, carvão vegetal, indústria madeireira. 

 

Evolution of wood forest production in period of 2006 a 2016 

 
ABSTRACT: The approval of a fiscal incentives act for reforestation in 1966, which allowed forestry companies to 

reduce up to 50% of their taxes to invest in forest projects, made the Brazilian forestry sector to start developing and 

gaining prominence. With results superior to those presented by industries in general and the agriculture sector in the 

participation in the Gross Domestic Product, the forest sector can be considered as a very promising and important 

sector for the national economy.  The specific contribution of the Northeast region is quite reduced when compared to 

other regions, requiring discussions on the subject and how to boost the sector in this region within its realities and 

characteristic. Therefore, the objective of this work was to analyze the evolution of the northeastern forest sector in the 

period between 2006 and 2016, in comparison with the national forest sector, with the intention of identifying weaknesses 

and opportunities and proposing alternatives for the development of this sector in the aforementioned region, with 

emphasis on the state of Pernambuco. For that, secondary data obtained from the online portal of the Brazilian Institute 

of Geography and Statistics (IBGE) were used. The results showed that in Brazil forest production is strongly influenced 

by the economy, inspections, bans on the exploitation of native forests and availability of labor, while in the northeast the 

influences are more associated with economic, legal and bureaucratic issues. Among the forest products studied, wood 

was the one that presented the highest contributions of Pernambuco to Northeast (11.47%), followed by charcoal (0.65%) 

and log wood (0.10%) in the last year evaluated. It was concluded that the main forms of incentive to the forest sector in 

Pernambuco and the Northeast should be related to legal issues in the formalization of the sector, fortification of existing 

market and incentives both fiscal and industrial development. 

Keywords: Forest product, charcoal, wood industry. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A exploração florestal no Brasil é uma atividade 

realizada há mais de meio milênio. No início do 

século XVI a Coroa Portuguesa identificou o 

potencial econômico no pau-brasil (Paubrasilia 

echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis) 

e a exploração desse recurso ocorreu até o século 

XVIII (CABRAL, 2012). Aproximadamente 

quatro séculos após a chegada dos portugueses no 

Brasil, Edmundo Navarro de Andrade, agrônomo 
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contratado no ano de 1904 pela Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro do estado de São 

Paulo, demonstrou, através de estudos de 

reflorestamentos que, a utilização de espécies 

exóticas do gênero Eucalyptus sp. era eficiente para 

suprir o fornecimento de carvão, em substituição as 

espécies nativas (MARTINI, 2004). 

Em 1966, por meio da aprovação da Lei Nº 

5.106 de 02 de setembro que previa incentivos 

fiscais ao reflorestamento, permitindo que 

empresas do setor florestal reduzissem em até 50% 

seus impostos para investirem em projetos 

florestais, o setor florestal brasileiro começou a se 

desenvolver e ganhar destaque. Essa lei fez com 

que a área reflorestada do país passasse a 250 mil 

hectares em média por ano entre os anos de 1968 e 

1973, e depois a 450 mil hectares em média do ano 

seguinte, até 1982 (LEÃO, 2000). 

Atualmente, o Brasil se apresenta entre os 

maiores produtores e exportadores de produtos 

florestais no mundo, destacando-se na produção de 

celulose, papel, painéis de madeira, e outros 

produtos, chegando inclusive a ser o segundo país 

com maior produção de celulose, atrás apenas dos 

Estados Unidos. Com a maior concentração de 

empreendimentos florestais no Brasil, a região Sul 

e Sudeste são as principais contribuintes com a 

potência florestal nacional (INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE ÁRVORES - IBÁ, 2017). 

Dentro do setor florestal nordestino, estados 

como Bahia e Maranhão se destacam, em áreas 

plantadas com eucalipto, e pela presença de 

empresas de celulose e papel. Para o estado de 

Pernambuco, especificamente, constitui um estado 

bastante propício para o desenvolvimento florestal 

em decorrência da presença de derivados das 

florestas na composição de sua matriz energética e 

de centros de consumo como o pólo gesseiro, 

havendo a necessidade de melhor planejamento do 

setor florestal. 

Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi 

analisar a evolução do setor florestal nordestino em 

comparação com o setor florestal nacional no 

período de 2006 a 2016, bem como a contribuição 

do estado de Pernambuco, especificamente de 

produtos madeireiros, em termos de volume reais, 

por meio dos dados de Produção da Extração 

Vegetal e da Silvicultura apresentados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados avaliados foram obtidos junto ao 

IBGE disponibilizados em seu website na seção de 

Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 

PEVS, tabelas públicas com informações sobre a 

quantidade e valor de produção de Produtos 

Florestais Madeireiros e Não Madeireiros, por 

regiões e classes de produtos, com base nas fontes 

de origem da matéria-prima (“extração” para os 

produtos vindos de florestas nativas, e 

“silvicultura” para os produtos originários de 

florestas plantadas). Como o propósito deste 

trabalho foi analisar o setor florestal e todos os 

fatores que contribuem para os resultados anuais 

dos produtos florestais madeireiros, os números 

referentes aos produtos de florestas nativas e 

plantadas foram somados e considerados 

juntamente. 

Das tabelas do website do IBGE, foram 

extraídas as variáveis de produção dos principais 

produtos florestais madeireiros no Nordeste e no 

Brasil. Para a região Nordeste, foi realizada a 

descriminação dos dados referentes ao estado de 

Pernambuco, quando esses existiam. 

Os produtos florestais madeireiros analisados 

foram todos aqueles cujas informações foram 

disponibilizadas, carvão vegetal, lenha e madeira 

em tora (para papel e celulose e outros fins). 

Os dados secundários obtidos foram separados 

em tabelas no software Microsoft Excel, 

organizadas por classe de produto e por variável 

(quantidade e valor), todas as tabelas compararam 

o mercado regional ao mercado nacional 

supracitado. Por último foi realizada a comparação 

com o estado de Pernambuco e a influência deste 

estado dentro da região Nordeste. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Carvão vegetal e Lenha 

A partir da Figura 1 é possível identificar grande 

flutuação na produção de carvão vegetal no Brasil. 

Com dois períodos bem marcados por crescimento 

anual na produção, seguidos por períodos de 

decréscimo. Percebe-se que a produção tende a ser 

influenciada por diversos fatores, dentre eles, 

econômicos, situação política, questões legais, 

entre outros. A mesma falta de previsibilidade pode 

ser descrita para o Nordeste, mesmo que esta região 

apresente menor flutuação e períodos de 

crescimento e decréscimo menos bem definidos. 
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Figura 19 – Produção de Carvão Vegetal no Brasil e no 

Nordeste de 2006 a 2016 

 
O melhor ano para a produção de carvão vegetal 

no Brasil foi 2014 seguido do ano de 2013, 

superando os 7 milhões e 6,5 milhões de toneladas 

produzidas. O Nordeste não seguiu a tendência 

nacional, e teve em 2007 e 2008 seus melhores 

anos de produção de carvão vegetal, totalizando 1,3 

e 1,5 milhões de toneladas de carvão vegetal 

produzido. De acordo com Rezende (2015), um dos 

setores de maior demanda de carvão vegetal é o 

setor siderúrgico. Francia e Lagôa (2016) relatam 

que grande parte dos plantios de eucalipto são 

utilizados pelo setor siderúrgico para a geração de 

energia. 

A produção de lenha no Brasil cresceu até o ano 

de 2012 (Figura 2), ano de pico, e começou a 

decrescer desse ponto, sendo 2016 ano de pico, e 

começou a decrescer desse ponto, sendo 2016 o 

ano com menor produção de lenha no país com uma 

produção total de 78,2 milhões de metros cúbicos, 

valor 16% inferior ao maior registrado no período 

em análise. O Nordeste não acompanhou os 

avanços no Brasil, nesta região o primeiro ano de 

análise foi o melhor ano para a produção de lenha, 

desde então os números caíram quase que 

anualmente, com exceção de 2010 em que a região 

apresentou pequeno aumento na produção de 

lenha. Para o Nordeste, 2016 foi também o ano com 

menor produção de lenha, totalizando apenas 16,6 

milhões de metros cúbicos, uma redução de 55% 

na produção quando comparado ao ano de 2006 

(25,8 milhões de metros cúbicos). 

 

 
 
Figura 20 – Produção e valor de produção de lenha no Brasil 

e nordeste no ano de 2006 a 2016 

 
A Caatinga é o bioma predominante na região 

Nordeste, presente em todos os estados nordestinos 

e compondo cerca de 54% de toda área da região 

(IBGE, 2004; MIRANDA, 2015). A lenha e o 

carvão vegetal compõem aproximadamente 30% 

da matriz energética nordestina e, quase a 

totalidade dessa matéria prima provem da 

exploração da Caatinga (MORAIS et al., 2017). De 

acordo com Silva et al. (2013),  o setor que mais 

contribui para a exploração da Caatinga  é a 

indústria gesseira, em que, 74% da fonte de energia 

utilizada nessas indústrias é a lenha, sendo apenas 

3% desta proveniente de planos de manejo.  

Uma possível justificativa para a redução na 

produção de lenha no Brasil, e em menor proporção 

no Nordeste, pode estar relacionada a utilização de 

outras fontes de energia na matriz energética 

nacional. Segundo a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) em seus Relatórios Síntese do 

Balanço Energético Nacional – BEN 2013 e BEN 

2017, a participação da lenha e carvão vegetal na 

repartição da oferta interna de energia foi de 9,1% 

em 2012 para 8,0% em 2016, nesse mesmo período 

a lixívia e outras fontes renováveis tiveram 

participação de 4,1% e 5,4%, já a participação do 

gás natural teve aumento de 11,5% para 12,3% 

(EPE, 2013; EPE, 2017). 

 

Madeira em tora 

A Figura 3 mostra que em oito dos dez anos 

observados, a produção de madeira em tora 

superou os 100 milhões de metros cúbicos no 

Brasil, valor nunca atingido pela lenha, por 

exemplo, ultrapassando 140 milhões em três desses 

anos (2012, 2014 e 2016).  

No Nordeste o fenômeno acontece de forma 

contrária, ao menos para o volume de produção. A 

produção de madeira em tora se destacou na região 

em 2011, com aproximadamente 20 milhões de 
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metros cúbicos. Valores que podem ser justificados 

pelas caracteríticas locais, depedendo da região 

e/ou pela falta de informações e planejamento. 

Observa-se que de forma geral a maior participação 

é do produto florestal lenha, utilizada como fonte 

energética em diversos setores da região, 

principalmente para subsistência e abastecimento 

dos polos gesseiros e ceramista. 

 

 
 

Figura 21 – Produção de Madeira em Tora (m³) no Brasil e no 

Nordeste de 2006 a 2016 

 
O comportamento das flutuações nos volumes 

de produção da madeira em tora no Brasil é 

equiparável às variações na produção de carvão 

vegetal no país ao longo da década estudada. De 

acordo com o Portal do Sistema Nacional de 

Informações Florestais (2018), a cada ano que 

passa o Brasil tem diminuído as suas importações 

e aumentado as exportações, tanto de carvão 

vegetal quanto de madeira em tora, um dos motivos 

pelo qual, talvez, os dados encontrados para a 

produção destes dois setores tenham bastante 

influência da situação econômica mundial. 

No Brasil, em diversos anos as tendências 

comportamentais do setor florestal foram 

diferentes daquelas vividas pelo país, bem como os 

motivos por trás delas. Quando a evolução ou 

retração do setor florestal no Nordeste e no Brasil 

coincidiram, as causas, geralmente, também 

coincidiam. Foi possível perceber uma relação 

bastante marcante entre o setor florestal brasileiro 

e situação político-econômica do país e do mundo, 

especialmente no setor de carvão vegetal. A região 

Nordeste, entretanto, apresenta resultados 

diferenciados, sendo influenciada muito mais por 

questões de ilegalidade na produção. 

A produção de lenha no estado de Pernambuco 

é o segmento que mais contribui com o setor 

florestal nordestino, tanto em volume quanto 

economicamente, seguida da produção de carvão 

vegetal e madeira em tora. Observa-se na tabela 1 

que o Estado e Pernambuco nunca contribuiu mais 

1% para a produção de carvão vegetal, uma 

possível causa pode ser devido a questões legais 

que envolve os processos na produção do carvão 

vegetal. 

 
Tabela 4. Contribuição de Pernambuco para a Produção de 

Carvão Vegetal do Nordeste (t) 

ANO NORDESTE PERNAMBUCO % 

2006 1 248 868 9 304 0,74% 

2007 1 510 628 10 529 0,70% 

2008 1 395 574 9 083 0,65% 

2010 1 064 038 8 899 0,84% 

2011 1 132 442 9 016 0,80% 

2012 1 061 659 8 751 0,82% 

2013 1 121 818 8 284 0,74% 

2014 1 203 135 8 099 0,67% 

2015 1 150 042 7 355 0,64% 

2016 1 080 228 7 079 0,65% 

 

Contradizendo os resultados já discutidos para 

a contribuição de Pernambuco na produção de 

carvão vegetal, a contribuição deste estado na 

produção de lenha é, de maneira geral, cada vez 

mais representativa em termos percentuais (Tabela 

2). 

 
Tabela 5. Contribuição de Pernambuco para a Produção de 

Lenha do Nordeste (m³) 

ANO NORDESTE PERNAMBUCO % 

2006 25 865 142 1 544 109 5,97% 

2007 24 966 768 1 454 054 5,82% 

2008 24 125 838 1 811 273 7,51% 

2009 23 174 486 1 751 452 7,56% 

2010 24 012 800 2 004 053 8,35% 

2011 23 820 066 2 044 420 8,58% 

2012 21 217 758 2 170 136 10,23% 

2013 18 841 350 2 069 710 10,98% 

2014 18 696 459 2 020 097 10,80% 

2015 17 274 592 1 996 764 11,56% 

2016 16 643 065 1 910 352 11,48% 

 
Segundo Barbosa (2011) a participação da 

lenha na matriz energética pernambucana é maior 

do que a média nacional, principalmente por causa 

dos setores residenciais e industriais. 

A Tabela 3 mostra que a produção de madeira 

em tora em Pernambuco diminuiu em quase todos 

os anos, chegando ao último ano da série analisada 

com quase um valor 4,5 vezes menor do que o 

apresentado no ano de 2006. A participação de 

Pernambuco na região Nordeste por sua vez 

também foi cada vez menor, indo de 0,75% em 

2006 para 0,16% em 2016. 

 
Tabela 6. Contribuição de Pernambuco para a Produção de 

Madeira em Tora do Nordeste (m³) 

ANO NORDESTE PERNAMBUCO % 
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2006 10 104 250 75 882 0,75% 

2007 14 932 803 41 691 0,28% 

2008 13 779 731 42 415 0,31% 

2009 1 494 634 34 832 2,33% 

2010 16 755 657 35 983 0,21% 

2011 19 340 545 32 680 0,17% 

2012 16 086 957 23 690 0,15% 

2013 12 462 340 22 679 0,18% 

2014 16 434 532 21 923 0,13% 

2015 13 470 448 17 400 0,13% 

2016 15 938 215 16 997 0,11% 

 

Os dados obtidos para o estado de Pernambuco 

permitem que órgãos competentes identifiquem 

qual setor merece maior atenção e necessidade de 

investimento. É importante que os esforços iniciais 

sejam gastos com os setores mais promissores, 

como é o caso da lenha. 

O investimento em espécies plantadas em larga 

escala pelo país também pode ajudar a impulsionar 

o setor florestal em Pernambuco. Alguns autores já 

atestaram a viabilidade da implantação de espécies 

do gênero Eucalyptus nas condições 

edafoclimáticas do estado, assim, o investimento 

por órgãos públicos ou privados no estudo e 

implantação desse gênero tão importante para a 

cadeia produtiva florestal no Brasil poderia 

despertar um mercado até então incipiente. Com 

isso, nas sugestões de possíveis ações que 

impulsionem a produção florestal no estado, devem 

ser consideradas também ações que contribuam 

para o desenvolvimento industrial de celulose e 

papel. 

 

CONCLUSÃO 

A procura por produtos florestais em 

Pernambuco é crescente, principalmente nos 

setores de carvão vegetal e lenha, por isso, faz-se 

necessária a formalização e/ou legalização de um 

mercado produtor para converter a exploração 

predatória em benefícios socioeconômicos para o 

estado e consequentemente sua região. 

A implementação de políticas públicas e 

incentivos fiscais são instrumentos que, aliados a 

uma maior assiduidade nas fiscalizações e no 

combate à ilegalidade¸ podem promover o 

desenvolvimento florestal em Pernambuco. 

O desenvolvimento do setor florestal entre os 

anos de 2006 e 2016 no Nordeste aconteceu de 

forma diferenciada para os diversos produtos 

explorados. O setor de madeira em tora no 

Nordeste foi o único dos três estudados a apresentar 

valores maiores ao final da série de anos, tanto em 

volume quanto em reais.  
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar a evolução histórica da quantidade, valor e os preços da 

produção dos principais produtos florestais não madeireiro encontrado no bioma Caatinga no período de 1994 a 2017 por 

meio de dados fornecidos pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Com a finalidade de comparar a 

evolução da quantidade, valor e preços da produção foram utilizados os Índices de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

com base nos meses de dezembro de cada ano estudado. Conclui-se que a maioria dos grupos dos principais PFNM 

encontrados na Caatinga apresentou decréscimo na quantidade produzida e estagnação no valor da produção ao longo dos 

anos analisados. O destaque ficou ao cargo do grupo “Alimentícios” que apresentou aumento tanto em quantidade, quanto 

em valor da produção, sendo a castanha do caju e o umbu os principais PFNM de maiores quantidades produzidas no 

período estudado. Já em relação à evolução histórica dos preços médios dos PFNM, se mostrou pouco relevante e foi 

superada pela inflação (IPCA) do mesmo período, com exceção para o grupo das “Ceras”, onde a partir de 2012 

apresentou alto aumento nos preços, tendo como destaque a carnaúba. 

Palavras-chave: sustentabilidade, produção, mercado. 

 

Historic evolution of the main non-timber forest products extractive of the Caatinga 

 
ABSTRACT: The study aimed to analyze the historic evolution of the quantity, value and prices of production of the main 

non-timber forest products found in the Caatinga biome in the period 1994 to 2017 by means of data provided by the 

IBGE Recovery System Automatic – IRSA. In order to compare the evolution of the quantity, value and prices of the 

production, the broad consumer price indexes (BCPI) were used based on the months of December of each year studied. 

It was concluded that most of the groups of the main NTFP found in the Caatinga showed a decrease in the quantity 

produced and stagnation in the value of production over the years analyzed. The emphasis was on the "foodstuffs" group, 

which showed an increase in both quantity and production value, and cashew nut and umbu were the main NTFP of 

larger quantities produced during the study period. In relation to the historical evolution of the average prices of NTFP, 

it was not relevant and was overcome by inflation (BCPI) of the same period, except for the group of "waxes", where 

from 2012 showed a high increase in prices, with the highlight of Carnaúba. 

Keywords: sustainability, production, market. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Os produtos florestais não madeireiros 

desempenham um papel importante na subsistência 

dos seres humanos em várias partes do mundo, 

fornecendo alimentos, remédios, fibras e energia 

(CUMMINGS; READ, 2016). Foi comprovado 

que a colheita de produtos florestais não 

madeireiros não altera significativamente a 

estrutura da floresta, pois sua utilização tem menos 

impactos ambientais do que exploração madeireira 

e pode ser melhor em linha com os objetivos de 

conservação (SHACKLETON et al. 2015). 

Portanto, uma gestão adequada desses produtos, é 

essencial para obter benefícios ecológicos, sociais 

e econômicos (PANDEY et al. 2016). 

O potencial de mercados PFNM no Brasil vem 

evoluindo com o aumento da variedade de produtos 

não tradicionais, seja em função dos sistemas 

agroflorestais ou da extração das florestas. 

Percebe-se, ao mesmo tempo, a participação desses 

produtos na adição da renda de várias comunidades 

rurais em todas as regiões brasileiras e, de forma 

essencial, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste 

(GONÇALO, 2006). 

A região nordeste apresenta os maiores índices 

de pobreza do país associados às menores médias 

escolares. A maior parte do seu território apresenta 

características edafoclimáticas semiáridas, 

constituindo o bioma Caatinga (PANBRASIL, 

2005; SILVA & SAMPAIO, 2011). Somente na 

Caatinga foram catalogadas 72 espécies vegetais 

usadas como PFNM, onde destas, 18 sofrem uso 

intensivo pelas populações locais. Cerca de 1.177 

empreendimentos de produtos florestais não 

madeireiros foram registrados pela Secretaria 

Nacional de Economia Solidária no ano 2005, na 
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região Nordeste (PAREYN, 2010). Pareyn (2010) 

aponta ainda que os principais PFNM entre 1996 e 

2005 na região nordeste foram o babaçu, buriti, 

carnaúba, licuri e oiticica.  

Para atender às necessidades dos mais diversos 

segmentos da sociedade civil, o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE se constitui no 

principal provedor de dados e informações do País, 

bem como dos órgãos das esferas governamentais 

federal, estadual e municipal (IBGE, 2019). 

Portanto, o exposto estudo teve como objetivo 

avaliar a evolução histórica da produção e o valor 

dos principais produtos florestais não madeireiros 

extrativos do bioma Caatinga do Brasil no período 

de 1994 a 2017. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização deste estudo foram coletados os 

dados de quantidade, valor e preço médio da 

produção de produtos florestais não madeireiros, 

obtidos gratuitamente por meio de consulta a base 

de dados SIDRA do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no período de 1994 

a 2017, onde foram considerados somente os 

principais produtos não madeireiros mais 

produzidos do bioma Caatinga (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Principais produtos florestais não madeireiros 

extrativos da Caatinga. 

Grupos Produtos 

Alimentíceos 
Castanha do cajú 

Umbú 

Aromáticos, medicinais, 

tóxicos e corantes 
Jaborandí (folha) 

Ceras 
Carnaúba (cera) 

Carnaúba (pó) 

Fibras 

Buriti 

Carnaúba 

Piaçava 

Oleaginosos Babaçu (amêndoas) 

Tanantes Angico (casca) 

 

Com a finalidade de comparar a evolução da 

quantidade, valor e preços da produção, foi 

utilizado os Índices de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) com base nos meses de dezembro 

de cada ano estudado, disponíveis na base de dados 

do Sistema IBGE de Recuperação Automática – 

SIDRA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar os dados dos principais PFNM 

extrativos da Caatinga produzidos ao longo de 

1994 a 2017, nota-se um destaque para o grupo 

“Alimentício”, produzido historicamente na 

quantidade média anual aproximada de 400.000 

toneladas até 2010, e após esse período até 2017 

apresentou alta na produção, chegando a 

ultrapassar 600.000 toneladas (Figura 1). Os 

grupos de “Oleaginosos e Fibras”, apresentaram 

um decréscimo em escala de grandeza, chegando a 

produzir abaixo de 100.000 toneladas após 2013 e 

2004, respectivamente, com tendência a continuar 

abaixo nos próximos anos de produção. 

Os outros grupos de PFNM apresentaram escala 

de produção menor (abaixo de 23.000 toneladas 

anuais), onde a única que apresentou elevações 

contínuas na produção ao longo dos anos foi o 

grupo das “Ceras”, que apontou forte elevação em 

1999, ficando numa média produzida de 21.000 

toneladas anuais a partir de 2004, desde então, se 

mantém nesse patamar. O grupo dos “Aromáticos, 

medicinais, tóxicos e corantes” tiveram expressivas 

reduções anuais nas quantidades produzidas 

durante o período analisado. Já os “Tanantes” 

historicamente demonstraram em todos os períodos 

valores de quantidades produzidas inexpressivos 

quando comparados os grupos anteriormente 

mencionados. 

Portanto, desses grupos produzidos em maior 

escala, somente “Alimentícios”, em que nela está à 

castanha do caju e o umbu como principais PFNM 

da Caatinga, apresentou evolução contemporânea 

positiva, com tendência de alta para os próximos 

anos. 

À medida que analisa a soma anual dos valores 

de produção de cada grupo dos principais PFNM 

da Caatinga (Figura 2), percebe-se que houve 

pequenas elevações em algumas categorias, que 

não chegaram a superar o avanço da inflação 

(IPCA) durante esses períodos. O único grupo que 

apresenta expressiva elevação é o dos 

“Alimentícios”, ao passo que, se for comparado aos 

números dos índices do IPCA no período, é 

possível afirmar que houve ganho real em torno de 

2010 a 2017 e isoladamente no ano de 2002 no 

valor da produção dos PFNM desse grupo. 

Com base na evolução dos preços por unidade 

de produto, observa-se que a maioria dos grupos 

apresentou, em média, acréscimo pouco relevante 

e abaixo à inflação (IPCA) durante o período 

estudado, ou seja, não houve crescimento real no 

preço da maioria dos grupos dos principais PFNM 

extrativos da Caatinga. Com isso, nota-se que o 

único grupo que apresentou crescimento sob os 

preços por unidade de produto foi as “Ceras” a 

partir de 2012, tendo como destaque PFNM a 
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carnaúba, desde então, com tendência a continuar 

aumentando nos próximos anos (Figura 3). 
 

 

 
 

 

Figura 1. Grupos dos principais PFNM extrativos da Caatinga em maiores quantidades ao longo dos anos de 1994 a 2017. 

 

 
Figura 2. Evolução do valor da produção dos grupos dos principais PFNM extrativos da Caatinga ao longo de 1994 a 2017. 

 

 
Figura 3. Evolução dos preços médios dos principais PFNM extrativos da Caatinga ao longo de 1994 a 2017. 

 

CONCLUSÃO 
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Conclui-se que a maioria dos grupos dos 

principais PFNM extrativos da Caatinga 

apresentou decréscimo na quantidade produzida e 

estagnação no valor da produção ao longo dos anos 

analisados. O destaque ficou ao cargo do grupo 

“Alimentícios” que apresentou acréscimo tanto em 

quantidade quanto em valor da produção, sendo a 

castanha do caju e o umbu os principais PFNM de 

maiores quantidades produzidas no período 

estudado. 

Com base na evolução dos preços médios dos 

PFNM extrativos da Caatinga, se mostrou pouco 

relevante e foi superada pela inflação (IPCA) do 

mesmo período, com exceção para o grupo das 

“Ceras”, que a partir de 2012 apresentou alto 

aumento nos preços, tendo como destaque a 

carnaúba. 
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RESUMO: O objetivo deste resumo foi realizar um inventário florestal em um fragmento de Caatinga localizado no Sítio 

Pitombeira no município de Mossoró/RN. Para realização desse estudo, foram lançadas 10 parcelas de forma aleatória 

com dimensões de 20x20m, resultando em parcelas quadráticas de 400 m2. Dentro das parcelas amostrais foram medidos 

todos os indivíduos com CAP ≥ 6,0 cm com auxílio de fita métrica e sua altura total com o uso da vara telescópica, os 

indivíduos mensurados foram devidamente identificadas a nível de espécie pelo seu nome comum e científico. Com os 

dados coletados nas parcelas foram avaliados os seguintes parâmetros: área basal, densidade, dominância, frequência, 

valor de importância (VI) e valor de cobertura (VC). Os resultados encontrados na área foram 13 espécies entre os 827 

indivíduos que foram amostrados, equivalente à densidade de 2067,5 indivíduos.ha-1 estimando assim uma área basal de 

25,01 m².ha-1, destacando-se entre as espécies a Catingueira (Poincianella pyramidalis Tul. L. P. Queiroz) que apresentou 

o maior valor de importância (VI) na área correspondendo a 46%. Na distribuição diamétrica se verificou que a maioria 

dos indivíduos se encontra nas classes de menor diâmetro, sendo mais significativa na primeira classe com 64% dos 

indivíduos amostrados, seguindo o mesmo padrão nas classes de altura com maior representatividade na primeira classe, 

totalizando 63%. Portanto, conclui-se que a área estudada apresentou grande potencial para produção energética, pois os 

indivíduos amostrados se concentraram na primeira classe diamétrica, se enquadrando nos diâmetros recomendados para 

este fim.  

Palavras-chave: levantamento, medição, espécies. 

 

Forest inventory in a fragment of Caatinga in the region of Mossoró/RN 

 
ABSTRACT: The objective of this summary was to conduct a forest inventory in a fragment of Caatinga located at 

Pitombeira site in the municipality of Mossoró/RN. To perform this study, 10 plots were randomly released with 

dimensions of 20x20m, resulting in quadratic plots of 400 m2. Within The sample plots, all individuals with CAP ≥ 6.0 

cm were measured with the aid of a measuring tape and their total height with the use of the telescopic pole, the 

individuals measured were duly identified at the species level by their common and scientific name. With the data collected 

in the plots, the following parameters were evaluated: basal area, density, dominance, frequency, importance value (VI) 

and coverage value (VC). The results found in the area were 13 species among the 827 individuals sampled, equivalent 

to the density of 2067.5 individuals. Ha-1 estimating a basal area of 25.01 m². Ha-1, highlighting among the species the 

Catingueira (Poincianella Tul Pyramidalis. L. P. Queiroz) that presented the highest value of importance (VI) in the area 

corresponding to 46%. In the diametric distribution, it was found that most of the individuals are in the lower diameter 

classes, being more significant in the first class with 64% of the sampled individuals, following the same pattern in the 

height classes with higher representativeness in the first class, totaling 63%. Therefore, it is concluded that the studied 

area presented great potential for energy production, because the sampled individuals concentrated in the first diametric 

class, fitting in the diameters recommended for this purpose.  

Keywords: survey , measurement, species. 
 

 
INTRODUÇÃO 

Segundo o Instituto Brasileiro de Florestas 

(2014), a caatinga ocupa a totalidade do estado do 

Ceará e parte do território de Alagoas, Bahia, 

Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Esse 

ecossistema é muito importante do ponto de vista 

biológico por apresentar fauna e flora endêmicas, 

formada por uma vasta biodiversidade, rica em 

recursos genéticos e de vegetação constituída por 

espécies, lenhosas, herbáceas, cactáceas e 

bromeliáceas. Estima-se que pelo menos 932 

espécies já foram registradas para a região, das 

quais 380 são endêmicas (PMDBBS, 2009). Cerca 

de 27 milhões de pessoas vivem na área original da 

Caatinga, grande parte dependente dos recursos da 

biodiversidade local para a sua sobrevivência. 

O inventário florestal é uma prática voltada a 

obtenção de informações sobre uma população 

florestal, sejam eles quanto aos aspectos 

qualitativos, quantitativos e dinâmico (VIBRANS, 

2010). Fornecendo assim, informações 
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indispensáveis para o planejamento de ações 

exploratórias de uma determinada área, bem como, 

o manejo da mesma, dispondo o tipo de espécies 

ocorrentes, a densidade dos indivíduos, as práticas 

silviculturais que devem ser empregadas, etc. 

Outro fator importante é a noção da utilização dos 

recursos presentes no território por meio de 

cálculos que resulta no volume de material lenhoso 

por hectare, além de analises florísticas (ARAUJO, 

2006). Tendo assim, o conhecimento dos recursos 

presentes nas propriedades, torna-se possível à 

aplicação de uma gestão ambiental adequada e 

rendimentos positivos (ROCHA, 2004). O 

entendimento da flora da região é relevante não 

apenas para a identificação dos indivíduos, mas 

também para a condução de atividades 

conservacionistas (GASPER, 2013). 

Com isso, o presente trabalho teve como 

objetivo realizar um inventário florestal em um 

fragmento de Caatinga localizado no Sítio 

Pitombeira no município de Mossoró/RN. De 

forma a quantificar as espécies arbóreas- arbustivas 

encontradas, bem como, avaliar o potencial de uso 

das mesmas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O inventário florestal foi realizado no Sítio 

Pitombeira localizado no município de 

Mossoró/RN como demostra a Figura 1.  

 

 
Figura 1– Localização do Sítio Pitombeira no município de 

Mossoró/RN. Fonte: Google Earth. 

 

A área possui coordenadas geográficas com 

latitude de 05º11’15”S e longitude 37º20'39" W, 

estando a uma altitude de 16 metros. No município 

são registradas altas temperaturas, segundo o 

Instituto Nacional de Meteorologia, normalmente 

ultrapassam os 35°C, podendo chegar a 39°C. A 

precipitação pluviométrica fica entre 600 e 800 

milímetros por ano (INM, 2017). A área 

inventariada apresenta um total de 9,2 ha. A região 

encontra-se sobre uma área de Caatinga, mais 

especificamente Caatinga Arbórea, possuindo um 

relevo plano.  

A amostragem empregada foi o sistema de 

amostragem aleatória, definido por se tratar de uma 

área pequena, homogênea e de fácil acesso, sendo 

então, o método mais indicado para áreas com estas 

características. Foram alocadas 10 unidades 

amostrais com dimensões de seus lados 20 x 20m, 

obtendo parcelas quadráticas de 400 m² para 

melhor representação das condições existentes no 

povoamento. Utilizou-se facões para abertura das 

picadas, uma bússola para demarcar as parcelas, 

GPS para auxiliar na localização da área e trena 

métrica para medição das distâncias. Em seguida, 

mediram-se as árvores com fita métrica de 1,5 m de 

comprimento, obtendo o CAP (1,3 m do solo) e a 

altura total de todos os indivíduos amostrados, 

utilizando uma vara telescópica de 7,2 m de 

comprimento, além da identificação das espécies 

encontradas no campo, onde estas foram 

identificadas em campo por seu nome comum, por 

meio de um engenheiro florestal, e logo após os 

nomes científicos de acordo com literaturas e 

herbário da UFERSA.  

As informações coletadas foram tabuladas 

através do Microsoft Excel os parâmetros 

fitossociológicos tais como: área basal, densidade, 

dominância, frequência, valor de importância (VI) 

e valor de cobertura (VC), foram calculados no 

Software Mata Nativa, versão 2.0 (CIENTEC, 

2006). 

Para análise da estrutura hipsométrica elaborou-

se um histograma relacionando o número de 

indivíduos por classe de altura, do qual o centro da 

primeira classe foi 3,0 m e o intervalo fixo de 2,0 

m entre as classes. Da mesma forma para estrutura 

diamétrica foi confeccionado um histograma com 

o número de indivíduos por classe diamétrica com 

DAP (diâmetro altura do peito) inicial de 2,0 cm e 

intervalos 3,0 cm entre as classes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No levantamento realizado na área de estudo 

foram identificadas 13 espécies dentre os 827 

indivíduos amostrados em 4000 m² (Tabela 1), o 

que proporcionou uma densidade de 2067,5 

indivíduos.ha-1 e uma área basal estimada de 25,01 

m².ha-1 (Tabela 1). 

A espécie Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. 

Queiroz (Catingueira) apresentou destaque na área 

de estudo com cerca de 46,82% do índice de valor 

de importância (VI), seguida por Combretum 
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leprosum Mart. (Mofumbo) (22%), Jtropha 

molíssima (Pohl.) Baill (Pinhão Bravo) (14,51%), 

Aspidosperma pyrifolium Mart (Pereiro) (11%) e 

Auxemma oncoclyx (Pau Branco) (2,88%), sendo 

observado o mesmo comportamento no valor de 

cobertura. 

 

 
Tabela 1 - Parâmetros fitossociológicos de espécies lenhosas de uma área de caatinga no município de Mossoró/RN. Onde: N - número 

de indivíduos; DA - densidade absoluta; DR - densidade relativa; FA - frequência absoluta; FR - frequência relativa; DoA – dominância 

absoluta; DoR – dominância relativa; VI – índice de valor de importância; VC – valor de cobertura. 

NOME CIENTIFICO N DA DR (%) FA FR (%) DoA DoR (%) VI (%) VC (%) 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz 383 957,5 46,31 3830 46,31 26,40 47,82 46,82 47,07 

Combretum leprosum Mart. 184 460 22,25 1840 22,25 14,71 21,2 22 21,73 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. 149 372,5 18,02 1490 18,02 4,14 7,50 14,51 12,76 

Aspidosperma pyrifolium Mart. 63 157,5 7,62 630 7,62 9,64 17,46 11,00 12,54 

Auxemma oncocalyx (Alemão) Turb 21,0 52,5 2,54 210 2,54 1,96 3,55 2,88 3,05 

Croton blanchetianus Baill. 17,0 42,5 2,06 170 2,06 0,33 0,59 1,57 1,32 

Pseudobombax marginatum 3 7,5 0,36 30 0,36 0,36 0,65 0,46 0,51 

Commipha heptophoeos (Mart.) 1 2,5 0,12 10 0,12 0,33 0,61 0,28 0,36 

Myracrodruon urundeuva Allemão. 2 5 0,24 20 0,24 0,06 0,10 0,20 0,17 

Genipa americana L. 1 2,5 0,12 10 0,12 0,10 0,18 0,14 0,15 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 1 2,5 0,12 10 0,12 0,11 0,19 0,14 0,16 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 1 2,5 0,12 10 0,12 0,05 0,08 0,11 0,10 

Não Identificada 1 2,5 0,12 10 0,12 0,03 0,06 0,10 0,09 

Total Geral 827 2067,5 100 8270 100 55,21 100 100 100 

 

 
Na distribuição diamétrica (Figura 1) do 

remanescente, constatou-se que a maioria dos 

indivíduos amostrados encontra-se nas duas 

primeiras classes diamétricas que corresponde aos 

menores diâmetros, com um número bem 

expressivo na primeira classe com 529 indivíduos, 

referindo-se a 64% dos indivíduos amostrados e 

185 indivíduos na segunda classe, o equivalente a 

22% dos vegetais, e nas classes subsequentes, ou 

seja, classes diamétricas superiores, obtiveram 

(113) 14% da amostra total. 

Observou-se que na distribuição diamétrica dos 

componentes lenhosos da área de estudo ocorreu 

uma diminuição gradativa no número de indivíduos 

das classes de menor diâmetro para as de maiores 

diâmetros, apresentando uma distribuição 

exponencial na forma de j invertido, seguindo o 

padrão encontrado em florestas inêquianeas. 

Marangon et al. (2016) em estudo de 

modelagem da distribuição diamétrica de espécies 

lenhosas da caatinga, semiárido Pernambucano, 

encontraram resultados semelhantes na 

distribuição diamétrica, evidenciando a ocorrência 

de um elevado número de indivíduos nas classes de 

menor diâmetro. O que demonstra grande potencial 

para produção energética, uma vez que o diâmetro 

recomendo para este fim se encontra a cima de 2 

cm.  

Em relação à estrutura vertical os indivíduos se 

agruparam em apenas três classes de altura, a 

primeira com vegetação entre 2 - 4 m de altura a 

segunda com árvores de 4 - 6 metros e a terceira de 

6 - 8 m (Figura 2), tendo maior significância na 

primeira classe com um total de 63% dos 

indivíduos com altura total inferior a 4 metros. 

Resultados semelhantes foi constatado por Alves et 

al. (2013) estudando análise da estrutura 

vegetacional em uma área de caatinga no 

município de Bom Jesus, Piauí. Esse resultado 

pode ser em decorrência de ações antrópicas, 

devido os relatos históricos de extração de calcárias 

e recentes especulações imobiliárias na área. 

 

 
Figura 22 - Distribuição diamétrica em área de caatinga no 

Sítio Pitombeira, Mossoró-RN. 
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Figura 23 - Distribuição da altura em área de caatinga no Sítio 

Pitombeira, Mossoró-RN. 

 

CONCLUSÃO 
O inventário florestal permitiu o diagnóstico 

das espécies existentes no Sítio Pitombeira, bem 

como a ocorrência das mesmas, propiciando uma 

indicação de uso adequado da área. Apresentando 

13 espécies totalizando 827 indivíduos, com 

densidade de 2067,5 ind há-1 e uma área basal 

estimada de 25,01m².ha-1. 

As espécies de maior valor de importância no 

fragmento estudado foram Poincianella 

pyramidalis, Combretum leprosum, Jtropha 

molíssima, Aspidosperma pyrifolium e a Auxemma 

oncoclyx, apresentando cerca 97,21% dos 

indivíduos amostrados.  

A área estudada apresentou grande potencial 

para produção energética, uma vez que cerca de 

72% dos indivíduos amostrados se concentraram 

nas primeiras classes de diâmetro, se enquadrando 

nas dimensões recomendada para este fim.  
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RESUMO: Em florestas plantadas, o conhecimento da distribuição diamétrica é básico para que a prognose da produção 

possa ser implementada. O objetivo do trabalho foi avaliar a distribuição diamétrica, ajustar e comparar as funções de 

densidade probabilística por meio de variáveis dendrométricas do clone 1407 (híbrido de Eucalyptus grandis X 

Eucalyptus urophylla), obtidas em áreas de plantio no estado de Alagoas. No processamento dos dados foi realizado por 

meio de planilha eletrônica para cálculo da estatística descritiva, assim como da estrutura diamétrica geral dos clones, 

também foram testadas as funções de densidade e probabilidade de Weibull 3 parâmetros, Normal, Log Normal e Gama. 

Os valores da média, mediana e moda, foram aproximados e apresentaram pequena assimetria, tendendo a normalidade. 

Quanto as frequências relativas por classe diamétrica das árvores estudadas, observou-se que a maioria dos indivíduos do 

clone 1407 estão concentrados na quarta classe de DAP que vai de 11,8 a 13,8 cm, apresentando 35% do total. De acordo 

com a análise da modelagem, verifica-se que a função da Weibull 3 parâmetros foi a função que melhor descreveu a 

distribuição diamétrica do clone 1407, obtendo o menor erro padrão e o menor Smirnov calculado. Compreende-se que 

o plantio do presente estudo se encontra em pleno desenvolvimento e com sua distribuição diamétrica tendendo a 

normalidade, fato corriqueiro em florestas de mesma idade que apresentam maior concentração de indivíduos nas classes 

centrais e menores concentrações nas classes inferiores e superiores. De acordo com os modelos analisados para o clone 

1407 na fazenda Boa Vista, observou-se que o modelo Weibull 3 parâmetros foi que a melhor se ajustou. 

Palavras-chave: Eucaliptocultura, manejo florestal, densidade probabilística. 

 

Modeling of the diametric distribution for the species of the genus Eucalyptus in the state of Alagoas 

 
ABSTRACT: In planted forests, the knowledge of the diametric distribution is basic so that the prognosis of production 

can be implemented. The objective of this work was to evaluate the diametric distribution, to adjust and to compare the 

probabilistic density functions by means of dendrometric variables of clone 1407 (Eucalyptus grandis X Eucalyptus 

urophylla hybrid), obtained in areas of planting in the state of Alagoas. In the data processing was used a spreadsheet to 

calculate the descriptive statistics, as well as the general diametric structure of the clones. Weibull density and probability 

functions were also tested 3 parameters, Normal, Log-normal and Gamma. The mean, median and fashion values were 

approximate and presented small asymmetry, tending to normality. As for the relative frequencies per diameter class of 

the studied trees, it was observed that the majority of the individuals of clone 1407 are concentrated in the fourth class 

of DAP ranging from 11.8 to 13.8 cm, presenting 35% of the total. According to the analysis of the modeling, it is verified 

that the function of the Weibull 3 parameters was the function that best described the diametric distribution of clone 1407, 

obtaining the lowest standard error and the lowest calculated Smirnov. It is understood that the planting of the present 

study is in full development and with its diametrical distribution tending to normality, a common occurrence in forests of 

the same age that present higher concentration of individuals in the central classes and lower concentrations in the lower 

and upper classes. According to the models analyzed for clone 1407 at the Boa Vista farm, it was observed that the 

Weibull 3 parameter model was that the best fit. 

Keywords: Eucalyptus culture, forest management, probabilistic density. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Incentivada pelo Governo e pela Federação das 

Indústrias do estado de Alagoas como mais uma 

alternativa econômica para o estado, a expansão da 

cultura do eucalipto tem sido acompanhada com 

atenção por todos os envolvidos no agronegócio 

em Alagoas, principalmente como opção para as 

áreas de encostas da zona da mata onde o corte 

mecanizado da cana torna-se inviável. 

Em florestas plantadas, o conhecimento da 

distribuição diamétrica é básico para que a 

prognose da produção possa ser implementada. 

Tais predições se tornam importantes para que os 

planos de manejo, fundamentados na otimização, 

sejam implantados numa empresa florestal. As 

distribuições diamétricas podem ser do tipo 

unimodal, multimodal e decrescente. A primeira é 

característica de povoamentos jovens e equiâneos 

(eucaliptocultura), a segunda de povoamentos 
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explorados sem critérios e a última de florestas 

naturais. As distribuições contínuas chamadas 

funções de densidade probabilística (fdp) 

possibilitam a descrição da estrutura diamétrica das 

populações através de modelos matemáticos, que 

permitem obter a probabilidade das árvores 

ocorrerem dentro de intervalos ou classes de 

diâmetro, em que haja um limite inferior e outro 

superior (SCOLFORO, 1998). 

Torna-se importante entender por meio dos 

conhecimentos silviculturais, econômicos, 

ambientais e sociais, o comportamento das 

variáveis dendrométricas, para somente assim se 

definir as estratégias de manejo. Sabe-se que os 

crescimentos em diâmetro e altura dependem do 

genótipo, sítio e espaçamento, que logicamente 

atuam de formas distintas sobre tais variáveis. O 

crescimento em área basal e volume, além de serem 

influenciados pelos fatores mencionados, também 

são afetados pela densidade (SCOLFORO, 1998). 

O objetivo do trabalho foi avaliar a distribuição 

diamétrica, ajustar e comparar as funções de 

densidade probabilística por meio de variáveis 

dendrométricas do clone 1407 (híbrido de 

Eucalyptus grandis X Eucalyptus urophylla), 

obtidas em áreas de plantio no estado de Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo situa-se no estado de Alagoas, 

no município de Maceió, na fazenda Boa Vista 

(09°26’25,11”S; 35°39’11,28” O), com altitude 

média em torno de 100 metros. O povoamento 

florestal possui 40,02 ha cultivados com o clone 

1407 (híbrido de Eucalyptus grandis X Eucalyptus. 

urophylla) plantados em 2013. 

O clima da região é do tipo “As” na 

classificação de Köppen (ALVARES et al, 2013), 

com média de temperatura de 25,4 ºC e 

precipitação de 1.385 mm. 

Os dados coletados na fazenda Boa Vista, foram 

advindos de parcelas temporárias 

georreferenciadas de 30m x 20m de povoamentos 

implantados com espaçamento 3,0m x 2,0m. 

Foram considerados para o presente estudo um 

total de seis parcelas com aproximadamente 40 

árvores em cada, totalizando 236 observações 

referentes às variáveis   dendrométricas para a 

determinação da distribuição diamétrica. A 

circunferência do tronco foi medida a 1,30m do 

solo com fita métrica e a altura (h) medida com 

clinômetro digital Haglof. 

No processamento dos dados foi utilizada 

planilha eletrônica para cálculo da estatística 

descritiva, assim como da estrutura diamétrica 

geral dos clones, que foi arranjada segundo classes 

de diâmetro, com intervalo determinado pela 

fórmula de Sturges (FLORIANO, 2018), expressa 

pela equação 1: 

 

K = 1 + 3,3 LN n  (Equação 1) 

 

Em que: K = intervalo de classes de diâmetro, n 

= número de observações; LN = logaritmo 

neperiano. 

Foram levadas em consideração as estatísticas 

descritivas relacionadas aos diâmetros tomados à 

altura do peito (DAP) para o clone 1407, 

calculando a amplitude das classes diamétricas em 

função do diâmetro médio mínimo encontrado e do 

diâmetro médio máximo encontrado na floresta e 

do número de classes. Foram também avaliados os 

valores da média aritmética, mediana, moda e 

coeficiente de curtose. 

Também, foram testadas as funções de 

densidade e probabilidade de Weibull com 3 

parâmetros, Normal, Log Normal e Gama de 

acordo com a distribuição observada (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Funções de densidade probabilística ajustadas para estrutura diamétrica dos povoamentos referentes ao clone 1407 (híbrido 

de Eucalyptus grandis X Eucalyptus. urophylla) em uma área do estado de Alagoas. 

Função Fórmula Condições 

Weibull f(x)= (
βh.100

σ
) (

x-α

σ
)

β-1

. exp
[-(

𝑥−𝛼
𝜎

)
β

]
c

 

Sendo h a largura do intervalo de classe no histograma, σ o valor de 

escala (σ< 0), α o parâmetro que indica a locação inicial da distribuição 

do diâmetro mínimo, β a forma da distribuição de densidade de 

probabilidade (β> 0) na condição de x ≥0, x a variável aleatória 

observada (x> 0) e f(x) a probabilidade de frequência; 

Normal 𝑓(𝑥) =
ℎ. 100

𝜎√2𝜋
. 𝑒𝑥𝑝

−
1
2

(
𝑥−𝜇

𝜎
)

2

 

Sendo h a largura do intervalo de classe no histograma, µ a média dos 

diâmetros, σ o desvio padrão da variável estudada, x a variável aleatória 

observada (x > 0) e f(x) a probabilidade de frequência; 

Log-normal f(x)=
h.100

𝜎(𝑥 − 𝑎)√2π
. 𝑒𝑥𝑝

−
1
2

(
(ln(𝑥−𝑎)−𝜇

𝜎2 )
2

 

Sendo h a largura do intervalo de classe no histograma, µ a média dos 

diâmetros, σ o desvio padrão dos diâmetros a uma constante tal que a 

variável ln(x-a) tenha distribuição normal, x a variável aleatória 

observada (x > 0) e f(x) a probabilidade de frequência;   
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Gama f(x)=
h.100

βℾ(α)
(

x

β
)

∝−1

. exp (− (
x

β
)) 

Sendo h a largura do intervalo de classe no histograma, Γ(α) a função 

Gama ordinária de α, α o parâmetro de forma (α > 0), β o valor de escala 

(β < 0), x a variável aleatória observada (x > 0) e ( ) fx a probabilidade 

de frequência. 

Fonte: Floriano (2018). 

 

Os parâmetros da distribuição Weibull 3P 

foram estimados por meio do Método dos Mínimos 

Quadrados. As estimativas dos parâmetros da 

distribuição Gama foram estimadas por meio do 

Método dos Momentos. Enquanto que a 

distribuição Normal foi definida com base na 

média aritmética, variância e o desvio-padrão dos 

dados originais e a distribuição Log Normal 

determinou-se por meio da média aritmética e 

variância dos logaritmos neperianos dos dados. 

Para a validação da escolha da função de melhor 

representação da distribuição diamétrica dos clones 

estudados, foram utilizados os valores de erro 

padrão da estimativa em porcentagem (Syx %) e 

soma dos quadrados dos resíduos (SQ resíduos) 

sendo aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov a 

um nível de 5% de probabilidade. 

Para ajudar a análise e o processo de seleção do 

modelo adequado, utilizou-se o valor ponderadao 

dos escores estatísticos como critério de 

ponderação dos resultados estatísticos, conforme 

Thiersch (1997), onde a menor soma dos escores 

indica a seleção da equação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante da análise da estatística descritiva 

(Tabela 2) de todos os diâmetros das árvores que 

foram medidas, considerou-se uma amplitude de 

aproximadamente 1,0 cm, a partir de um diâmetro 

mínimo de 5,8 cm, e máximo de 15,4 cm, com um 

número total de 5 classes diamétricas.  
 

Tabela 2. Estatísticas descritivas relacionadas ao diâmetro à 

altura do peito (DAP) de eucaliptos (clone 1407), total geral 

de 236 árvores da fazenda Boa Vista, município de Maceió-

AL. 

Média (cm) 11,726 

Erro padrão (cm) 0,124 

Mediana 11,900 

Moda 12,000 

Desvio padrão (cm) 1,899 

Variância da amostra (cm²) 3,606 

Curtose -0,020 

Assimetria -0,415 

Intervalo 9,600 

DAP Mínimo (cm) 5,800 

DAP Máximo (cm) 15,400 

Soma 2767,400 

Contagem 236 

 

De acordo com os resultados apresentados na 

Tabela 2, percebe-se que os valores da média, 

mediana e moda, foram semelhantes e 

apresentaram pequena assimetria, tendendo à 

normalidade. Entende-se assim que a distribuição 

diamétrica do povoamento é característica de 

povoamentos homogêneos (Figura 1), onde a 

mesma se apresenta de forma unimodal com leve 

assimetria negativa (assimetria = -0,415), tendo um 

só “pico” onde a moda encontra-se no máximo da 

frequência. De acordo com Scolforo, (1998) 

distribuições unimodais são características de 

povoamentos equiâneos e típicos de florestas que 

se regeneram em ciclo. Autores como Pereira, 

Tanaka (1990) citam que a distribuição assimétrica 

à esquerda ou negativa é aquela que ocorre na 

cauda esquerda da curva de frequências. Nessa 

situação, a média será menor do que a mediana, que 

por sua vez, é menor do que a moda. 

Nota-se, também, o coeficiente do momento de 

curtose igual a -0,020 o que configura a 

distribuição como platicúrtica, sendo assim, mais 

achatada que a distribuição normal. De acordo com 

Schneider (2012), a assimetria seria uma medida de 

simetria da distribuição, baseada na soma de três 

desvios padrões, a partir da média, sendo a 

assimetria negativa quando a cauda da distribuição 

estiver acentuada à esquerda da média, informação 

esta que corrobora com o presente estudo. 

Quanto as frequências relativas por classe 

diamétrica das árvores estudadas (Tabela 3), 

observou-se que a maioria dos indivíduos do clone 

1407 estão concentrados na quarta classe de DAP 

que vai de 11,8 a 13,8 cm, apresentando 35% do 

total e em segundo lugar os indivíduos na terceira 

classe que vai de 9,8 a 11,8 cm, apresentando 32% 

do total, totalizando 67% das árvores reunidas 

nestas 2 classes de diâmetro.  

Nas demais classes, percebe-se que há uma 

frequência pequena nas duas primeiras e na última 

classe. Devido ao fato de terem sido plantadas em 

um mesmo dia ou em meses próximos, além de 

serem clones e estarem em plena concorrência, a 

maioria delas, como já foi visto, tende a um 

comportamento diamétrico parecido e típico de 

florestas homogêneas. 
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Tabela 3. Frequência relativa por centro de classe 

diamétrica para Eucalipto (clone 1407), total geral de 

236 árvores amostradas da fazenda Boa Vista, município 

de Maceió-AL. 

Centro de Classes Frequência Frequência Relativa  

6,8 5 2% 

8,8 33 14% 

10,8 75 32% 

12,8 82 35% 

14,8 41 17% 

TOTAL 236 100% 

 

Na distribuição diamétrica em classes, na 

medida em que há um aumento nas classes de 

diâmetro, observou-se que a distribuição tende à 

ser normal.  

Os parâmetros ajustados para cada modelo são 

apresentados na Tabela 4. 
 

Tabela 4. Parâmetros estimados da função de distribuição 

diamétrica do clone 1407 na fazenda Boa Vista, Maceió – AL. 

Função Parâmetros 
Híbrido Eucalyptus 

urograndis 

Weibull 3P 

a 

b 

c 

0,010041 

12,63699 

6,164802 

Normal 
s² 

s 

3,60586 

1,89891 

Log-normal s² 0,030329 

Gama 
α 

β 

9,74 

0,61 

 

De acordo com os resultados estatísticos da 

modelagem (Tabela 5), verifica-se que a função da 

Weibull 3 parâmetros (Figura 1) foi a função que 

melhor descreveu a distribuição diamétrica do 

clone 1407, obtendo o menor erro padrão e o menor 

Smirnov calculado. A segunda melhor foi a função 

Normal (Figura 2), porém com uma diferença de 

0,027336 a mais no parâmetro Smirnov calculado 

e apresenta um aumento de 8% no erro padrão em 

relação à de Weibull. 
 

Tabela 5. Parâmetros testados para classificação das funções 

de densidade, teste de Kolmogorov-Smirnov e erro padrão da 

estimativa em porcentagem (Syx%) para o clone 1407 na 

fazenda Boa Vista, Maceió-AL. 

Função Parâmetros 
Híbrido Eucalyptus 

urograndis 

Weibull 3P 

Smirnov cal 

Smirnov tab 

Syx% 

0,02023 

0,088528 

6% 

Normal 

Smirnov cal 

Smirnov tab 

Syx% 

0,047566 

0,088528 

14% 

Log Normal 

Smirnov cal 

Smirnov tab 

Syx% 

0,073453 

0,088528 

17% 

Gama 
Smirnov cal 

Smirnov tab 

0,086857 

0,088528 

Syx% 24% 

 

 
Figura 1 - Função Weibull 3 parâmetros ajustada para o clone 

1407 estudado com sua curva de distribuição diamétrica na 

fazenda Boa Vista, Maceió – AL. 

 

 
Figura 2 - Função Normal ajustada para o clone 1407 estudado 

com sua curva de distribuição diamétrica na fazenda Boa 

Vista, Maceió – AL. 

 

As funções Gama e Log Normal foram as que 

apresentaram piores resultados (Figura 3 e 4), não 

sendo indicadas para representação da distribuição 

diamétrica do clone 1407 deste povoamento. 

 

 
Figura 3 - Função Log Normal ajustada para o clone 1407 

estudado com sua curva de distribuição diamétrica na fazenda 

Boa Vista, Maceió – AL. 
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Figura 4 – Função Gama ajustada para o clone 1407 estudado 

com sua curva de distribuição diamétrica na fazenda Boa 

Vista, Maceió – AL. 

 

A curva de todas as equações ajustadas 

apresentam tendência à normalidade, o que 

significa que, de acordo com o que se caracteriza 

uma floresta plantada, os indivíduos mais jovens, 

que possuem menor diâmetro, e os mais velhos, 

que possuem maior diâmetro, estão em menor 

quantidade, enquanto que os indivíduos adultos 

que possuem um diâmetro nas classes centrais 

estão em maior quantidade. 

A distribuição não possui uma curva normal 

perfeita devido à competição ocorrida entre as 

árvores por luminosidade, nutrientes do solo, água, 

entre outros, o que pode indicar que o espaçamento 

inicial do povoamento poderia ser ampliado. Um 

experimento de diferentes espaçamentos iniciais 

pode ser utilizado para definir qual o melhor para 

este clone na região. 

 

CONCLUSÃO 

Compreende-se que o plantio do presente 

estudo se encontra em pleno desenvolvimento e 

com sua distribuição diamétrica tendendo a 

normalidade, fato corriqueiro em florestas 

equiâneas que apresentam maior concentração de 

indivíduos nas classes centrais e menores 

concentrações nas classes inferiores e superiores. 

Este tipo de distribuição dos plantios de eucalipto 

se dá em virtude da concorrência por espaço e 

busca dos indivíduos por melhores condições de 

luminosidade, além ainda da condição de solo e 

disponibilidade de água. 

De acordo com os modelos analisados para o 

clone 1407 na fazenda Boa Vista, observou-se que 

o modelo Weibull 3 parâmetros foi que a melhor se 

ajustou à distribuição diamétrica do híbrido em 

questão. Em contrapartida, a função Gama 

apresentou destaque negativo na análise, não se 

adequando para este caso. 

Além disso, é importante salientar que a curva 

não se mostrou uma curva normal perfeita devido 

à competição existente entre os indivíduos da área, 

indicando a possibilidade que o espaçamento 

inicial do plantio não seja o que otimiza o 

crescimento e produção futura do povoamento. 
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Níveis de ruído produzido pelo corte semimecanizado de jurema preta 
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RESUMO: A gestão do abastecimento florestal é o ramo da cadeia de suprimentos em que se insere o corte florestal, 

geralmente efetuado de forma semimecanizada no manejo da caatinga. Objetiva-se analisar os níveis de ruído produzido 

pelo corte semimecanizado da espécie Jurema Preta em diferentes etapas do processo e propor, quando necessário, o uso 

do protetor de atenuação sonora recomendado. Com a utilização de um decibelímetro digital, foram coletados os níveis 

de ruídos a cada 5 segundos ao nível do ouvido do motosserrista nas fases de derrubada, desgalhamento e traçamento. 

Não houve diferença estatística, entre médias, dos níveis de ruído produzido no corte florestal, sendo encontrado 

respectivamente 96,5; 96,2 e 97,2 dB(A), para derrubada, desgalhamento e traçamento. Consequentemente, sem a 

utilização dos protetores auriculares, os trabalhadores poderiam estar expostos a 1,8; 1,9; e 1,8 h de jornada de trabalho. 

De tal modo, se faz necessário utilizar EPIs para atenuação sonora, e assim, estar de acordo com os limites permissíveis 

para as 8 h de jornada de trabalho. Baseado na atenuação sonora apresentada pelos protetores auriculares, qualquer 

protetor poderia ser utilizado. No entanto, os protetores auriculares de concha foram mais eficientes do que os protetores 

pré-moldáveis e moldáveis. 

Palavras-chave: Exploração florestal, manejo da Caatinga, ergonomia. 

 

Noise levels produced by the semi-mechanized cutting of the Mimosa tenuiflora 
 

ABSTRACT: Forest supply management is the branch of the supply chain in which forest cutting is inserted, usually 

carried out semi-mechanically when applied at the caatinga area. The aim of this study was to analyze the noise levels 

produced by the semi-mechanized cut of Mimosa tenuiflora species at different stages of the process and propose, if 

necessary, the use of the recommended acoustic attenuation headset. Using a digital decibelmeter, the noise levels were 

measured everys 5 seconds at the the chainsaw operator' ears height during the phases of felling, dismantling and 

bucking. There was no statistical difference among means of the noise levels produced in the forest cutting, being found 

respectively 96,5; 96,2 e 97,2 dB(A), for felling, dismantling and bucking. Consequently, without the use of ear sets, 

workers could be exposed to 1,8; 1,9; e 1,8 h per working day. So the use of PPEs for acoustic attenuation is necessary, 

and thus to be in accordance with the allowable limits for the 8-hour working day. Based on the acoustic attenuation 

presented by the earsets, any set could be used. However, earmuffs were more efficient than premolded and custom 

molded protectors. 

Keywords: Forest exploitation, caatinga handling, ergonomics. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Para que a matéria prima (toras) possa manter a 

demanda requisitada pelas industrias florestais, é 

necessário que as toras passem por processos que 

permitam escoar a produção até a cadeia de 

custódia. 

Estes processos em florestas nativas recebe o 

nome de exploração florestal (FERNANDES et al., 

2013). Inicia-se pela fase de corte florestal e 

envolve as fases de derrubada e processamento – 

desgalhamento e traçamento.  

Durante a exploração florestal para produção de 

lenha na Caatinga, constatou-se que as atividades 

semimecanizadas de derrubada e processamento 

equivaleram a 22% do tempo total. (LOPES, 

CANTO, 2018) 

No corte florestal semimecanizado, se utiliza de 

motosserras nas operações para a derrubada e 

processamento dos indivíduos. A motosserra gera 

ruídos a partir do momento que está ligada, mesmo 

não estando em operação. Então, deve-se 

minimizar o ruído de forma que seu controle seja 

possível até níveis aceitáveis (GUIMARAES et al., 

2014). 

Tem-se como objetivo analisar o ruído 

produzido pelo corte semimecanizado da Jurema 

Preta (Mimosa tenuiflora (Mart.) Benth) e propor, 

quando necessário, o uso de protetor de atenuação 

sonora recomendado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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A pesquisa foi realizada em uma fazenda no 

município de Mossoró-RN, no período de 

novembro de 2018.  

As avaliações de ruído envolveram o corte 

semimecanizado de indivíduos da espécie Jurema 

Preta e foram divididas em derrubada – ato ou 

efeito de cortar a árvore, jogando-a ao chão; 

desgalhamento – retirada dos galhos das árvores; e 

traçamento – seccionamento do tronco em toras 

(MACHADO, 2014). 

Para a realização do corte semi-mecanizado, foi 

utilizado um motosserra da marca STHIL, modelo 

MS 170, 2017. Com cilindrada de 30,1 cm³, 

potência de 1,3 kW e peso de 3,9 Kg (sem 

combustível e sem conjunto de corte). 

Os níveis de ruído foram medidos a cada 5 

segundos com o uso de um decibelímetro digital, 

no modo ruído contínuo, aferido como circuito de 

resposta lenta (slow) e curva de ponderação “A”, 

com sensor posicionado próximo ao ouvido do 

trabalhador, enquanto operava a motosserra (NR 

15, 2012). Segundo esta mesma norma, para uma 

jornada de trabalho de 8 h, o limite permissível, 

sem a utilização da atenuação sonora, seria de 85 

dB(A). A cada 5 dB(A) adicionais, a jornada de 

trabalho deveria ser reduzida à metade. 

A definição do número mínimo de amostras de 

ruído necessárias por atividade, segundo CONAW 

(1977), foi utilizada a Equação 1. 

 

2

22

E

CVt
n   (1) 

 

Em que: n = número de amostras de ruído 

necessárias; t = valor tabelado a 5% de 

probabilidade (distribuição t de Student); CV = 

coeficiente de variação, em porcentagem; E = erro 

admissível, 5% da média. 

Para cada atividade, foi apresentada as 

estatísticas descritivas do ruído mensurado no corte 

semimecanizado. O ruído médio produzido por 

atividade durante o corte semimecanizado de 

Jurema Preta foi comparado pelo teste de F a 5% 

de siginificância. 

Quando o ruído produzido foi superior a 85 

dB(A), para que o trabalho possa acontecer, de 

forma contínua, durante as 8 h é necessário utilizar 

Equipamentos de proteção individual (EPIs) para 

atenuação sonora (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Tipos de atenuadores sonoros e níveis de atenuação (dB(A)). 
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Fonte: 3M proteção auditiva, 2018. 

 
A atenuação sonora para cada tipo de protetor 

auricular analisado foi classificada como descrita 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação da atenuação sonora. 

Níveis de ruído – dB(A) Atenuação  
Classificaçã

o 

<70,0 Muito alta  

70,1 a 75 Alta  

75,1 a 80 Boa  

80,1 a 85 Aceitável  

>85,0 Insuficiente  

Fonte: 3M proteção auditiva, 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A amostragem de 31 repetições para os níveis 

de ruído coletados em cada atividade analisada foi 

representativa, já que seriam necessários apenas 

duas repetições, de acordo com o baixo coeficiente 

de variação apresentado. 

Não houve, estatisticamente, diferença entre a 

média de ruído produzido em cada atividade 

durante o corte semimecanizado de Jurema Preta 

pelo teste F a nível de 5% de significância. As 

estatísticas descritivas do ruído produzido estão 

descritas na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Estatísticas descritivas do ruído produzido no corte 

semimecanizado de jurema preta. 

 

Derrubad

a  Desgalhamento  Traçamento 

Média 96,5 96,2 97,2 
Desvio 

padrão 6,0 5,0 5,1 

CV(%) 6,2 5,2 5,2 

Máximo 107,0 107,9 107,1 

Mínimo 82,2 89,2 86,0 

n coletado 31,0 31,0 31,0 

n mínimo 1,9 1,3 1,3 

Em que: CV(%): Coeficiente de variação, em porcentagem; 

n coletado: número de amostras de ruído coletadas; e n 

mínimo: número de amostras de ruídos necessárias. 

 

Em relação às médias de ruído produzido em 

cada atividade, todas superaram os 85 dB(A) 

recomendados para uma jornada de trabalho de 8 h. 

Sem a utilização do protetor auricular, para as 

atividades de derrubada, desgalhamento e 

traçamento, os trabalhadores deveriam estar 

expostos a este nível de ruído durante, 

respectivamente, 1,8 h, 1,9 h e 1,8 h.  

Pelo máximo ruído encontrado, os 

motosserristas poderiam ficar expostos a 18,0; 

12,6; e 17,4 min, na derrubada, desgalhamento e 

traçamento. Fiedler et al. (2007), analisando as 

condições de trabalho para a poda urbana, 

encontraram, em média, níveis mais elevados para 

o ruído produzido pela motosserra nas fases de 

derrubada e traçamento, respectivamente, 105,6 e 

103,9 db(A). 

A exposição ao ruído elevado pode ser 

minimizada pela redução do período de trabalho ou 

pela utilização de protetores auriculares 

(FIEDLER, COELHO e MINETTI, 2008). Dessa 

forma, se faz necessária a utilização do protetor 

auricular para o corte florestal semimecanizado. A 

Tabela 4 indica, para cada tipo de protetor auricular 

o ruído a que o motosserrista protegido estaria 

exposto durante a jornada de trabalho. 

 

Tabela 4. Nível de ruído (dB(A)) com atenuação e 

classificação durante o corte florestal semimecanizado de 

Jurema preta. 

P
ro

te
to

r 

Corte florestal 

Derrubada Processamento Traçamento  

1.1 76,5 70,5 76,2 70,2 77,2 71,2 

1.2 79,5 72,5 79,2 72,2 80,2 73,2 

1.3 77,5 72,5 77,2 72,2 78,2 73,2 

1.4 76,5 71,5 76,2 71,2 77,2 72,2 

2.0 84,5 81,5 84,2 81,2 85,2 82,2 

3.0 81,5 79,5 81,2 79,2 82,2 80,2 

Em que: Alta (Azul), Boa (Verde); e Aceitável (Amarelo). 

 

Independente da atividade a ser executada no 

corte florestal, todas necessitam da utilização de 

protetores auriculares. 

Os manuais das motosserras especificam a 

necessidade da utilização de EPIS como capacete e 

protetores auriculares. Segundo STHIL (2018), os 

ruídos produzidos pelas motosserras podem 

danificar a audição e, desta forma, sempre deve ser 

usado tampões de ouvido ou silenciadores e os 

usuários regulares devem ter sua audição verificada 

regularmente. 

O empregador é obrigada a fornecer, de forma 

gratuita, o EPI adequado ao risco, sempre que as 

medidas de ordem geral não ofereçam completa 

proteção, ou enquanto as medidas de proteção 

coletiva estiverem sendo implantadas, ou para 

atender as situações de emergência (NR-6, 2012). 

Baseado na atenuação sonora apresentada pelos 

protetores auriculares, qualquer protetor poderia 

ser utilizado. Todos cumprem a função de redução 

da exposição ao ruído aos níveis permissíveis para 

8 h de jornada de trabalho. No entanto, os 

protetores auriculares de concha foram mais 

eficientes do que os protetores pré moldáveis e 

moldáveis. 

Os protetores auriculares de concha 

apresentaram reduções dos níveis de ruído de 

“aceitável” até “alta”. O protetor pré moldável de 

“aceitável” a “boa”. E o protetor moldável apenas 

como “aceitável” atenuação. 

 

CONCLUSÕES 

O corte semimecanizado de Jurema Preta 

apresenta níveis de ruídos elevados para uma 

jornada de trabalho de 8 h e prejudiciais aos 

trabalhadores, se não utilizado o protetor auricular.  

Não houve diferença entre os níveis de ruído 

produzido pela derrubada, desgalhamento e 

traçamento. No entanto, sem a utilização dos 

protetores auriculares, os motosserristas poderiam 

ficar expostos de 1,8 a 1,9 h.  
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Desta forma, os protetores auriculares testados 

foram eficientes para a atenuação sonora desejável. 

Recomenda-se para uma maior eficiência a 

utilização dos protetores de concha, seguidos pelos 

protetores pré moldáveis e moldáveis. 

Vale ressaltar que foi analisada apenas a 

atenuação sonora, outras variáveis como conforto 

dos operadores, preço e vida útil dos EPIs devem 

ser inseridas para escolha do melhor EPI para 

atenuação sonora. 
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RESUMO: A discussão da sustentabilidade para o uso dos recursos florestais é de fundamental importância para 

preservação da biodiversidade do bioma Caatinga, que tem alto potencial para ser explorado, no entanto, sofre constante 

supressão para atender demandas dos setores produtivos e domiciliares. O plano de manejo florestal da Caatinga oferece 

uma alternativa de sustentabilidade dos recursos florestais. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi caracterizar um 

plano de manejo florestal sustentável na região Agreste do estado do Rio Grande do Norte, além de incentivar a condução 

de estudos científicos no bioma Caatinga. O trabalho foi realizado na Fazenda Milhã/Poço da Pedra que está localizada 

entre os municípios de Jardim de Angicos e João Câmara/RN, a 100 km da capital do estado do Rio Grande do Norte. A 

Fazenda Milhã/Poço da Pedra possui 1.132,78 ha de mata nativa de Caatinga sob manejo florestal sustentável, 

representando aproximadamente 60% da área total da propriedade. Foi realizado um inventário florestal da propriedade 

com o intuito de obter informações a respeito da estrutura horizontal da floresta, como: abundância das espécies, diâmetro, 

área basal, altura e volumes individuais. O sistema de amostragem utilizado no inventário florestal foi a amostragem 

aleatória, cujas unidades amostrais (parcelas) de 20 x 20 m (400 m²). No inventário florestal foram identificadas um total 

de 4.297 indivíduos, distribuídos em 41 espécies. Conclui-se que os recursos têm, portanto, um grande potencial para ser 

explorado, ampliando a sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social da Região Nordeste, não só por 

meio do fornecimento de energia, como também de outros bens e serviços fundamentais para a melhoria da qualidade de 

vida da população, sem prejuízo da sustentabilidade ambiental. 

Palavras-chave: potencial de exploração, sustentabilidade. 

 

Plan of Sustainable Forest Management of the Caatinga in the Agreste region of RN  

 
ABSTRACT: The discussion of sustainability for the use of forest resources is of fundamental importance for the 

preservation of the biodiversity of the Caatinga biome, which has a high potential to be exploited, however, it suffers 

constant suppression to meet the demands of the productive and domicile sectors. The Caatinga forest management plan 

offers an alternative to the sustainability of forest resources. In this context, the aim of this work was to characterize a 

sustainable forest management plan in the Agreste region of the state of Rio Grande do Norte, as well as to encourage 

the conduction of scientific studies in the Caatinga biome. The work was carried out at Fazenda Milhã / Poço da Pedra, 

located between the municipalities of Jardim de Angicos and João Câmara / RN, 100 km from the state capital of Rio 

Grande do Norte. Fazenda Milhã / Poço da Pedra has 1,132.78 ha of native Caatinga forest under sustainable forest 

management, representing approximately 60% of the total area of the property. A forest inventory of the property was 

carried out in order to obtain information about the horizontal structure of the forest, such as species abundance, 

diameter, basal area, height, and individual volumes. The sampling system used in the forest inventory was random 

sampling, with sample units (plots) of 20 x 20 m (400 m²). In the forest inventory, a total of 4,297 individuals were 

identified, distributed in 41 species. It is concluded that resources, therefore, have great potential to be exploited, 

expanding their contribution to the economic and social development of the Northeast region, not only through the supply 

of energy but also of other goods and services that are fundamental to the improving the quality of life of the population, 

without prejudice to environmental sustainability. 

Keywords: exploitation potential, sustainability. 
 

 
INTRODUÇÃO 

A Caatinga é um bioma amplamente distribuído 

no Nordeste do Brasil e representa 9,92% da área 

territorial do país (BRASIL, 2016). Há sobre o 

referido bioma, registros de que este é comumente 

explorado sob três formas: 1) desmatamento legal, 

autorizado pelos órgãos competentes; uso 

alternativo do solo (agricultura, pastagem); 2) 

manejo florestal sustentável, autorizado pelos 

órgãos competentes, para fins de produção 

madeireira; 3) desmatamento ilegal, para fins de 

uso alternativo do solo e produção madeireira 

(PAREYN, 2010). O desmatamento ilegal dos 

recursos naturais tem, no entanto, alcançado 

índices preocupantes (PEREIRA FILHO et al., 

2013). 
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A sustentabilidade da exploração dos recursos 

florestais é fundamental para o desenvolvimento 

responsável de uma região ou país. Nesse sentido, 

considerando a exploração predatória dos maciços 

florestais da Caatinga, o manejo florestal 

apresenta-se como solução sustentável para o uso 

desse recurso. Assim, o manejo florestal, segundo 

Ministério do Meio Ambiente – MMA (2018) é a 

administração da floresta para obtenção de 

benefícios econômicos, sociais e ambientais, 

respeitando os mecanismos de sustentabilidade do 

ecossistema (objeto do manejo) a considerar a 

utilização de múltiplas espécies florestais, diversos 

produtos e subprodutos não madeireiros, bem 

como outros bens e serviços florestais. 

Considerando o bioma Caatinga, o manejo 

florestal ocupa cerca de 400.000 hectares que 

produz, anualmente, cerca de 710.000 toneladas de 

matéria seca para fins energéticos. O Rio Grande 

do Norte possui aproximadamente 40 planos de 

manejos ativos, compondo uma área manejada de 

31.896 hectares (CAMPOS, OLIVEIRA, 2017). 

Considerando este raciocínio, plano de manejo 

florestal é um documento técnico mediante o qual 

se estabelece o zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos 

naturais, inclusive a implantação das estruturas 

físicas necessárias à sua gestão. Assim, tem como 

fonte de matéria-prima legal, somente as florestas 

exploradas sob regime sustentável, através de 

Planos de Manejo Florestal Sustentável - PMFS ou 

por meio de desmatamentos autorizados. O 

objetivo do plano de manejo é orientar a produção 

florestal dentro do conceito sustentável, de forma a 

assegurar o aproveitamento dos recursos, aumentar 

a rentabilidade da atividade garantindo a 

viabilidade econômica a longo prazo do projeto, 

reduzir o impacto da exploração predatória. 

Nesse contexto, em função da carência de 

publicações científicas sobre esta temática, o 

objetivo do presente estudo foi caracterizar um 

plano de manejo florestal sustentável na região 

Agreste do estado do Rio Grande do Norte, além de 

incentivar a condução de estudos científicos no 

bioma Caatinga. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na Fazenda Milhã/Poço 

da Pedra que está localizada entre os municípios de 

Jardim de Angicos e João Câmara/RN, a 100 km da 

capital do estado do Rio Grande do Norte. A 

Fazenda Milhã/Poço da Pedra possui 1.132,78 ha 

de mata nativa de Caatinga sob manejo florestal 

sustentável, representando aproximadamente 60% 

da área total da propriedade. A área está situada nas 

coordenadas 5º35’47.3’’S 35º51’59.6’’W, na 

região Agreste, microregião de Serra Verde (Figura 

1). 

 
Figura 1 - Mapa do Estado do Rio Grande no Norte, com 

destaque para o município de João Câmara/RN, Brasil, onde 

está 

localizada a área de estudo (Fonte: Iago Queiroz). 

 

O clima da região segundo classificação de 

Koppen é do tipo As’, ou seja, clima tropical 

chuvoso com verão seco. Segundo Gausen, é do 

tipo 3bTh, Mediterrâneo quente ou Nordestino de 

seca média com índice xerotérmico variando de 

100 a 150 com 5 a 6 meses secos. 

A temperatura média anual encontra-se em 

torno de 26ºC. Na área da fazenda registra-se 

precipitação média em torno de 900 mm anuais, 

com período chuvoso variando de fevereiro a 

setembro, irregularmente distribuído.  

Com relação à vegetação na região, segundo 

mapeamento da cobertura florestal, projeto 

PNUD/FAO/IBAMA (1992), a mesma pode ser 

classificada como sendo Caatinga arbustiva 

arbórea fechada (tipo 3), apresenta um porte médio 

de 3 a 5 m de altura, com alto grau de cobertura dos 

solos com presença de sub-bosque. Entre as 

espécies mais comuns tem-se: catingueira, 

imburana, joão mole, jurema branca, jurema preta, 

marmeleiro, mofumbo, pereiro, quixabeira e sabiá. 

A área encontra-se sob manejo florestal 

sustentável para exploração de madeira, visando 

uso energético, desde o ano de 2003. O ciclo de 

corte adotado na Fazenda Milhã/Poço da Pedra foi 

de 15 anos, respeitando o tempo mínimo proposto 

para a rotação da Caatinga (BRASIL, 2009). 

Foi realizado um inventário florestal da 

propriedade com o intuito de obter informações a 

respeito da estrutura horizontal da floresta, como: 

abundância das espécies, diâmetro, área basal, 
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altura e volumes individuais. O sistema de 

amostragem utilizado no inventário florestal foi a 

amostragem aleatória, cujas unidades amostrais 

(parcelas) de 20 x 20 m (400 m²) foram sorteadas 

inteiramente ao acaso, dentro das áreas de mata 

passível de exploração. O erro de amostragem 

estipulado e admissível para o inventário florestal 

foi de 20% para o volume empilhado com 95% de 

probabilidade. 

Para caracterização dos parâmetros técnicos 

com vistas à elaboração do Plano de Manejo 

Florestal da propriedade em estudo, foram 

coletados os dados dendrométricos a seguir: 

diâmetro na base (DNB), expresso em cm, medido 

a 0,30 m acima do nível do solo com suta 

finlandesa ou fita diamétrica; diâmetro na altura do 

peito (DAP), expresso em cm, medido a 1,30 m 

acima do nível do solo com suta finlandesa e fita 

diamétrica e altura (H), expressa em m, estimada 

com aproximação de 0,50 m para árvores até 5,00 

m de altura e de 1,00 m para árvores superiores a 

5,00 m. 

Com base nos dados do inventário foram 

selecionadas as espécies mais importantes a partir 

do índice de valor de importância (IVI) da estrutura 

horizontal, que é calculado a partir dos valores 

relativos médios entre a densidade (número de 

indivíduos por espécie), dominância (área basal da 

espécie) e frequência (proporção de parcela que 

aparece a espécie), conforme expressa a Equação 

1: 

 

𝐼𝑉𝐼 =
 [𝐷𝑅+𝐷𝑜𝑅+𝐹𝑟]

3
            (Equação 1) 

 

em que:  IVI = Índice de Valor de Importância; DR 

= Densidade Relativa; DoR = Dominância 

Relativa; Fr = Frequência Relativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No inventário florestal foram identificadas um 

total de 4.297 indivíduos, distribuídos em 41 

espécies. Os valores do estoque individual das 

espécies encontram-se na Tabela 1. 

De acordo com os dados inventariados 

observou-se que o maior número de árvores 

encontradas na área em estudo pertencem às 

espécies, na seguinte ordem: marmeleiro (Croton 

sonderianus Müll.Arg), catingueira (Poincianella 

pyramidalys), jurema branca (Piptadenia 

stipulacea), pereiro (Aspidosperma pyrifolium), 

jurema preta (Mimosa tenuiflora), mofumbo 

(Combretum leprosum), sabiá (Mimosa 

caesalpiniaefolia) e sajadeira, sendo as demais 

menores do que 100 indivíduos por espécie. 

 
Tabela 1. Valor do estoque florestal individual por espécie encontrada na Fazenda Milhã/Poço da Pedra 

Espécie Núm. Arv. (ind/ha) ABB (cm²/ha) ABP (cm²/ha) Vol. Real (m³/ha) Vol. Emp. (st/ha) 

Algodão bravo 14 1.221,94 678,06 0,50 1,69 

Ameixa 7 104,08 197,67 0,12 0,40 

Arapiraca 1 53,02 10,48 0,01 0,02 

Aroeira 3 57,59 38,61 0,02 0,08 

Bonome 2 16,37 11,78 0,01 0,02 

Bugi 14 135,51 126,32 0,07 0,23 

Burra leiteira 14 816,83 411,03 0,24 0,83 

Calumbi 23 757.91 651,87 0,36 1,21 

Canafistula 4 36,66 35,99 0,01 0,04 

Carrasco 1 16,37 10,48 0,01 0,01 

Catingueira 989 40.431,19 30.201,56 16,94 57,72 

Canela de veado 11 96,88 62,18 0,03 0,10 

Cumaru 8 257,23 217,30 0,18 0,61 

Espinheiro 4 227,78 202,90 0,11 0,36 

Feijão bravo 31 1.752,14 1.257,95 0,83 2,83 

Guaxumba 20 275,58 210,74 0,10 0,33 

Imburana 27 6.454,69 4.503,63 3,08 10,51 

Imbiratanha 1 16,37 5,89 0,01 0,01 

João mole 24 1.040,03 753,98 0,50 1,69 

Juazeiro 12 676,76 765,78 0,60 2,04 

Jurema branca 523 14.629,88 10.730,18 9,01 30,77 

Jucá 20 588,43 589,08 0,05 0,18 

Jureama preta 258 17.652,65 12.071,03 5,40 18,40 

Maniçoba 13 692,48 525,57 0,39 1,33 

Marmeleiro 1.194 14.611,91 8.754,44 6,47 22,20 

Marmeleiro 

branco 13 183,28 143,35 0,09 0,29 
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Mofumbo 213 2.340,74 1.958,34 1,75 5,93 

Mororó 46 726,54 511,82 0,23 0,80 

Morta 104 3.190,85 2.100,38 1,00 3,43 

Mulungu 2 723,22 545,85 0,30 1,03 

Pereiro 283 8.660,64 6.175,92 3,26 11,12 

Pau ferro 1 10,48 5,89 0,01 0,01 

Pinhão 48 756,68 535,38 0,25 0,86 

Pau Leite 3 32,73 60,87 0,04 0,14 

Quixabeira 4 434,58 301,08 0,23 0,79 

Sabiá 142 8.507,33 7.077,22 2,73 0,33 

Sajadeira 137 1.710,34 1.193,76 0,58 1,98 

Sipaúba 72 727,87 609,99 0,60 2,05 

Sombra de onça 1 5,89 5,89 0,01 0,01 

Velame 16 118,48 121,73 0,05 0,16 

Total 4.297 130.749,92 94.371,96 56,12 191,54 

Núm. Arv. = Número de árvores; ABB = Área basal da base; ABP: Área basal no peito; Vol. Real = Volume real; Vol. Emp. = Volume empilhado. 

Fonte: Dados extraídos do inventário florestal da Fazenda Milhã/Poço da Pedra, Rio Grande do Norte.  

 

A Tabela 2 expressa a estrutura horizontal das 7 

espécies principais da área em estudo.  

 
Tabela 2. Estrutura horizontal das 7 espécies principais 

Espécie % Abundância % Dominância 

Catingueira 23,00 31,22 

Imburana 0,62 6,47 

Jurema branca 12,19 12,67 

Jurema preta 6,01 13,29 

Marmeleiro 27,78 6,90 

Pereiro 6,57 6,40 

Sabiá 3,30 8,24 

Total 79,47 85,19 
Fonte: Dados extraídos do inventário florestal da Fazenda Milhã/Poço 

da Pedra, Rio Grande do Norte.  

 

A estrutura horizontal da floresta é formada por 

7 espécies que totalizam 79,47 % da abundância e 

85,19 % da dominância. 

Estudos mostram que a maioria das espécies 

encontradas na área em estudo são importantes 

quando se trata de madeira para fins energéticos. 

Ao estudar o poder calorífico superior, parâmetro 

indicador de qualidade da madeira para energia. 

Santos et al. (2013) observaram que a madeira de 

Jurema-preta obteve valor médio de 4.823 kcal/kg. 

Os menores valores foram observados para 

catingueira (4.442 kcal/kg) que não diferiu da 

madeira de imburana (4.478 kcal/kg). No presente 

estudo, a jurema preta é a terceira maior espécie em 

abundância e dominância, onde pode-se concluir 

que a vegetação oferece um alto potencial para 

exploração energética através do uso da lenha. 

Observa-se na Tabela 2 que a espécie de maior 

percentual de abundância é o marmeleiro, seguido 

da catingueira, jurema branca, pereiro, jurema 

preta e sabiá. Com relação ao percentual de 

dominância, a espécie de maior evidência foi a 

catingueira, seguida da jurema preta, jurema 

branca, sabiá, marmeleiro e pereiro. 

Analisando os resultados obtidos na Tabela 1, 

verificou-se que as referidas espécies sajadeira e 

mofumbo apresentam número de indíviduos de 142 

e 127, respectivamente, sendo estes maiores que o 

número de indivíduos da espécie imburana (27 

indivíduos). entretanto, esta última apresenta maior 

abb (6.454,69 cm²/ha), destacando-se com maior 

percentual de abundância e dominância com 

relação às espécies sajarana e mofumbo. Em outras 

palavras, a Imburana apresenta maior potencial de 

rendimento em biomassa quando comparada à 

sajadeira e mofumbo, sendo então selecionada a 

partir do IVI. 

As informações gerais sobre a utilização da 

propriedade, onde a área está dividida em reserva 

legal, preservação permanente, mata florestal a 

manejar e área antropizada estão apresentadas na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3. Uso atual da propriedade  

Tipo de uso Área (ha) % 

Agricultura/pastagem 1,166,357 6,36 

Pastagem 1,926,893 10,50 

Reserva legal 3,605,285 20,00 

Preservação 

Permanente 
319,146 1,74 

Mata florestal a 

manejar 
1.132,7891 61,40 

Total 1.834,5572 100,00 
Fonte: Dados extraídos do inventário florestal da Fazenda Milhã/Poço 
da Pedra, Rio Grande do Norte.  

 

Pode-se observar na Tabela 3 que 61,40 % da 

área total da Fazenda Milhã-Poço da Pedra está 

disponível para manejo florestal sustentável. 

Evidencia-se ainda as áreas de agricultura e 
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pastagem, mostrando  a diversidade de usos da área 

em estudo. 

 

CONCLUSÕES 
Diante da necessidade de recursos que garantam 

a sustentabilidade dos produtos florestais do bioma 

Caatinga, o Plano de Manejo Florestal Sustentável 

(PMFS) da Fazenda Milhã-Poço da Pedra/RN 

possibilitou realizar o levantamento das espécies de 

ocorrência e de maior IVI, destacando o potencial 

da região em estudo para produção de lenha e 

outras atividades que agreguem valor ao trabalho 

no campo. Além disso, destaca-se a importância do 

PMFS do ponto de vista ecológico ao considerar às 

espécies de ocorrência na propriedade e assim, 

possibilitar a tomada de decisões de forma 

sustentável. 
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Prevenção e combate à incêndios florestais em Unidades de Conservação da região nordeste do Brasil 
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RESUMO: A ocorrência de fogo em alguns biomas pode se dar de forma natural. No entanto, a grande problemática está 

na ocorrência de incêndios frequentes que afetam negativamente o estabelecimento da vegetação e modificam todos os 

processos evolutivos dos biomas. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento, por meio de planos de manejo, 

dos processos de prevenção e combate a incêndios florestais das unidades de conservação (UC) do nordeste brasileiro. O 

estudo foi realizado a partir do banco de dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), 

com a busca de informações sobre a existência de plano de manejo nas UC’s, de problemas com incêndios, de políticas 

de prevenção e combate aos incêndios e de brigadas de incêndio. Dentre 81 UC’s analisadas, 57% possui plano de manejo; 

34% já tiveram problemas com incêndios, enquanto 15% não tiveram e em 51% não foi possível verificar a informação. 

Quanto às políticas de prevenção e combate aos incêndios, 53% das UC’s apresentam este recurso. Por fim, 54% das 

UC’s possuem brigadas de incêndio, 4% não possuem e em 42% não há informação sobre este recurso. Bahia e Ceará se 

destacaram quanto ao número de UC’s, registros de incêndios, maior quantidade de UC’s com políticas de prevenção e 

combate a incêndios e também com brigadas de incêndio. No entanto, nota-se uma clara deficiência de dados no que se 

refere a existência de planos de manejo registrados no site do ICMBIO, o que sugere a necessidade de estudos in loco 

para coleta de informações. 

Palavras-chave: incêndios, nordeste, conservação. 

 

Preventing and combating forest fires in Conservation Units in northeastern Brazil 

 
ABSTRACT: The occurrence of fire in some biomes can occur naturally. However, the major problem is the occurrence 

of frequent fires that negatively affects the establishment of vegetation and modifies all evolutionary processes of these 

biomes. The aim of this work was to carry out a survey through plans of management of the operational processes of 

prevention and firefighting to forest fires of the conservation units (CU) of the Brazilian northeast. The study was carried 

out from the database on the site of the Chico Mendes Institute of Biodiversity Conservation (ICMBIO), seeking 

information on whether the CU has a management plan, whether they have had problems with fires, whether they have 

policies to prevent and firefighting and if the CU has a firefighting crew. Of the 81 UCs analyzed, 57% have a 

management  plan,; 34% already had problems with fires, while 15% did not have and 51% could not verify the 

information. With respect to fire prevention and control policies, 53% of CU’s have this resource. Ultimately 54% of 

CU’s have firefighting crew, 42% have no information and 4% do not have firefighting crew. Bahia and Ceará also 

highlighted the number of UCs, the data records, the greatest number of UC communication problems. However, there 

is a clear lack of data that do not refer to management plans registered at the ICMBIO site, which proposes to carry out 

on-site studies for the collection of information. 

Keywords: fires, northeastern Brazil ,conservation. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O Brasil sempre foi reconhecido mundialmente 

por sua riqueza natural e por apresentar, em seus mais 

diversos ecossistemas, uma alta biodiversidade. 

Proteger essa riqueza, necessita de ações que devem 

estar pautadas em planos de governo que, por sua vez, 

devem se basear em estratégias adequadas de 

conservação da biodiversidade, principalmente, em 

áreas protegidas. De acordo com Fagundes (2016), 

diversos países protegem seus recursos naturais 

criando áreas de proteção, na intenção de evitar sua 

exploração sem controle. Tais áreas são denominadas 

Unidades de Conservação (UC) e têm por objetivo 

garantir que todos os processos bióticos e abióticos 

apresentem sustentabilidade nesses espaços, 

assegurando assim, a prestação de serviços 

ambientais, manutenção do ciclo hidrológico e 

demais processos ambientais ocorrentes nesses 

ecossistemas.  

O Painel de Mudanças Climáticas do Brasil relata 

que os incêndios florestais no brasil contribuem 

diretamente com as emissões excessivas de CO2 para 

atmosfera, o que eleva as temperaturas e torna os 

períodos de seca mais longos. Segundo Magalhães et 

al. (2012), os incêndios florestais têm uma 

representação expressiva nas mudanças climáticas do 
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planeta e deterioram muitos ecossistemas protegidos. 

A ocorrência de fogo em alguns biomas pode se dar 

de forma natural como no cerrado brasileiro, a grande 

problemática está na ocorrência de incêndios 

frequentes que afetam negativamente o 

estabelecimento da vegetação e, modificam todos os 

processos evolutivos desse bioma. Os incêndios 

florestais são um grande desafio para os gestores de 

regiões onde sua ocorrência é frequente, pois 

demandam uma repartição de recursos que permita 

esforços adequados de prevenção e combate 

(COLLINS et al., 2013).  

Estudos sobre a ocorrência de incêndios têm sido 

feitos por diversos autores em diferentes localidades 

geográficas, sendo necessários para uma melhor 

compressão das regiões de maior ocorrência e suas 

estratégias de combate, bem como para diagnosticar 

quais as regiões, em diferentes biomas regidos pelo 

mesmo comportamento climático se tornam mais 

vulneráveis a incêndios naturais ou criminosos. Neste 

sentido, é fundamental entender como as unidades de 

conservação no Brasil trabalham ou tem em seu 

planejamento o combate a incêndios.  

O objetivo deste trabalho foi realizar um 

levantamento das unidades de conservação do 

nordeste brasileiro, cadastradas no site do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBIO), que possuem em seus planos de manejo 

orientações sobre os processos de prevenção e 

combate aos incêndios florestais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado a partir do banco de dados 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBIO), em consulta ao material 

bibliográfico constante nos planos de manejo das 

unidades de conservação Brasileiras.  

Foram levantados dados sobre os nove estados do 

nordeste brasileiro buscando as seguintes 

informações: 

 Número de unidades de conservação existem 

por estado;  

 Em qual grupo e categoria estão 

classificadas, conforme o sistema nacional de 

unidades de conservação (SNUC);  

 Se a UC possui plano de manejo;  

 Se as UC’s já tiveram problemas com 

incêndio florestal;  

 Se as UC’s possuem políticas de prevenção e 

combate aos incêndios florestais; 

 Se a UC possui brigada de incêndio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Unidades de Conservação do Nordeste brasileiro 

A caatinga tem passado por um acelerado 

processo de degradação ambiental decorrente do 

desmatamento, sendo que atualmente apenas 7,8 % da 

área do bioma está em Unidades de Conservação, e 

mais de 80% dessa área está na modalidade de Uso 

Sustentável (TEIXEIRA, 2016). 

Foram analisadas 81 Unidades de Conservação 

distribuídas nos 9 estados da região Nordeste do 

Brasil. O estado da Bahia foi o que mais se destacou 

em relação ao número de UC’s, seguido do Ceará, 

com diferença de apenas uma unidade de 

conservação. Em relação aos outros estados, Bahia e 

Ceará possuem mais que o dobro do número de UC’s 

(Figura 1). 

 

Figura 24 - Quantidade de Unidades de Conservação por Estado 

na região nordeste do Brasil. 
 

Das UC’s catalogadas para região nordeste, 

somente 46 possuíam Plano de Manejo (57%). Este 

resultado é problemático no que diz respeito a um 

levantamento mais preciso, em nível regional, sobre 

as políticas adotadas para prevenção e combate a 

incêndios florestais. Ou seja, o panorama geral da 

região nordeste sofre influência direta da dificuldade 

em levantar determinados dados nas UC’s que não 

possuem um documento oficial registrado no 

ICMBIO.  

Separando as Unidades de Conservação por 

modalidade, pode-se verificar que 54% foram 

classificadas como Proteção Integral e 46% Uso 

Sustentável.  

Subdividindo as Unidades de Conservação em 

categorias a maioria se enquadra em Parque Nacional 

(PARNA) (19), em seguida em Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) (14) e Reserva 

Extrativista (RESEX) (13). Já as categorias em menor 

quantidade são Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE) e o Monumento Natural 

(MONAT), ambas com apenas uma UC cada (Figura 

2). 
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Figura 2 - Número de Unidades de Conservação por categoria, na 

região Nordeste do Brasil. 

Em que: PARNA- Parque Nacional; ESEC - Estação Ecológica; 

APA - Área de Proteção Ambiental; RESEX - Reserva 

Extrativista; FLONA - Floresta Nacional; RPPN - Reserva 

Particular do Patrimônio Natural; REBIO - Reserva Biológica; 

ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico; RVS - Refúgio de 

Vida Silvestre; e MONAT - Monumento Natural. 

 

Segundo Teixeira (2016), no grupo das UC’s de 

Proteção Integral, a categoria Parque Nacional existe 

em maior quantidade no bioma da Caatinga (19,9% 

do total de UC’s), seguido das Estações Ecológicas 

(2,2%). Ainda segundo a autora, no grupo de Uso 

Sustentável há uma maior quantidade de RPPN’s. 

Porém, estas representam uma área muito pequena da 

caatinga (0,5%). As APA’s são as Unidades de 

Conservação que protegem a maior quantidade de 

área da caatinga (73,5%). 

 
Prevenção e combate aos incêndios florestais  

Das UC’s avaliadas, 28 (34%) apresentaram 

registro de problemas com incêndios em seus planos 

de manejo, enquanto 12 (15%) não apresentaram e 41 

(51%) Unidades de Conservação não possuem 

informações registradas em seus planos de manejo, 

ou mesmo não possuem o referido documento para 

verificação desta informação (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Porcentagem de Unidades de Conservação na região 

nordeste do Brasil que registraram problemas com incêndios 

florestais em seus planos de manejo. 

 

Os incêndios florestais podem causar danos às 

árvores, ao solo, ao caráter protetor da floresta, 

provoca redução da resistência das árvores, morte de 

animais, modificação de habitats em relação à 

disponibilidade de alimentos e abrigos, degradação 

do paisagismo, interferência na qualidade e 

quantidade da produção vegetal, além de possíveis 

prejuízos materiais e à vida humana (FAGUNDES, 

2016). 

Entre as Unidades de Conservação que 

apresentaram problemas com incêndios florestais, por 

estado, pode-se destacar o Ceará, seguido pela Bahia, 

o que pode estar diretamente relacionado ao fato 

desses estados possuírem maior quantidade de UC’s 

na região nordeste. O estado do Maranhão foi o único 

que não registrou nenhuma informação sobre 

ocorrências anteriores de incêndios florestais. 

 

 

Figura 4 - Número de Unidades de Conservação por estado, com 

registro de problemas com Incêndios Florestais, na região 

nordeste do Brasil. 

 
Quanto às políticas de prevenção e combate aos 

incêndios florestais, 43 UC’s (53%) descreviam 

políticas de prevenção e combate a incêndios 

florestais, enquanto 38 UC’s (47%) ou não possuíam 

plano de manejo para verificação da informação ou 

não possuíam políticas de prevenção e combate a 

incêndios florestais. Cabe reforçar que não se pode 

afirmar que as Unidades de Conservação que não 

possuem o plano de manejo cadastrado no site do 

ICMBIO não possuem políticas de prevenção e 

combate aos incêndios florestais. Porém, como já 

relatado anteriormente, não é possível verificar as 

informações uma vez que não há um documento 

disponível para realização desse levantamento. 

Segundo Lima et al. (2018), no que diz respeito às 

normas ambientais do Brasil, não existe uma política 

consolidada que trate da prevenção e do combate aos 

incêndios florestais, o que leva a grandes perdas 

naturais. O autor ainda diz que as estatísticas 

existentes acerca da eficiência do combate aos 

incêndios florestais ainda são pouco confiáveis, 
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devido à inexistência de estudos que forneçam 

informações necessárias para análises mais eficientes. 

Na Figura 5, verifica-se as UC’s que possuíam 

políticas de prevenção e combate a incêndios 

florestais, por estado.  

 

 
Figura 5 - Número de Unidades de Conservação por estado da 

região nordeste brasileira, que possuem políticas de prevenção e 

combate aos incêndios florestais registradas em seus planos de 

manejo. 
 

O Ceará possui o maior número de UC’s com 

políticas de prevenção e combate, seguido da Bahia e 

de Pernambuco. Por outro lado, Alagoas, Maranhão e 

Rio Grande do Norte, possuem o menor número de 

UC’s com políticas de prevenção e combate foram  

Em relação as brigadas de incêndios florestais 

presentes nas Unidades de Conservação avaliadas 

(Figura 6), 34 (42%) possuíam ou apresentavam 

diretrizes em seus planos de manejo para a formação 

de uma brigada, enquanto 44 (54%) Unidades de 

Conservação não descreviam informações sobre a 

formação de uma brigada de incêndio ou não 

possuíam plano de manejo para verificar as 

informações. Por fim, 3 (4%) Unidades de 

Conservação não referiram nenhuma informação 

sobre brigada de incêndio em seus planos de manejo. 

 

Figura 6 - UC's que possuem brigada, não possuem ou não tem 

informação sobre brigadas de incêndio no plano de manejo. 
 

Quando se analisa separadamente por estado as 

Unidades de Conservação que possuíam referência a 

brigadas de incêndio em seus planos de manejo 

(Figura 7) novamente Ceará (11) e Bahia (6) se 

destacam, com Pernambuco (5) complementando o 

grupo. Cabe ressaltar que o estado do Ceará possui 

brigadas em mais da metade do total de suas UC’s 

(20), enquanto Bahia possui relativamente número 

reduzido de brigadas, quando se considera a 

totalidade de suas UC’s (21).  

 

Figura 25 - Unidades de Conservação por estado da região 

nordeste brasileira que possuem brigada de incêndio. 
 

Em relação aos estados com pequeno número de 

UC’s apresentando as referidas brigadas, há destaque 

para Sergipe que possui 4 UC’s registradas no site do 

ICMBIO e somente uma possui brigada.  

 

CONCLUSÕES 

A região nordeste do Brasil possui quantidade 

razoável de Unidades de Conservação com 

representação em todos os seus estados constituintes. 

A maioria das unidades analisadas são de proteção 

integral e possuem plano de manejo.  

Os estados da Bahia e Ceará se destacaram em 

vários momentos durante a análise, como em número 

de UC’s, registros de incêndios, maior quantidade de 

UC’s com políticas de prevenção e combate a 

incêndios e também com brigadas de incêndio. 

No entanto, nota-se uma clara deficiência de dados 

no que se refere a existência de planos de manejo 

registrados no site do ICMBIO, o que sugere a 

necessidade de estudos in loco para coleta de 

informações. 
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Produção de castanha de caju (Anacardium occidentale L.) no Brasil 
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RESUMO: O uso de produtos Florestais Não Madeireiros (PFNMs) aumentou nos últimos anos no Brasil, principalmente 

por sua importância econômica e social, a grande vantagem desses produtos, consiste em poder conciliar o 

desenvolvimento econômico à conservação do meio ambiente. Os PFNMs envolvem uma grande variedade de produtos, 

os mesmos têm origem das florestas, não sendo materiais madeireiros. O estudo objetiva uma análise das transações 

econômicas do produto castanha de caju, em termos de quantidade e valor de venda, onde realizou-se o levantamento de 

Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS – 2015/2016), (PEVS – 2016/2017) do IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, e do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) para analisar a importância dos PFNM e a relevância 

da castanha de caju para o mercado. A produção de castanha-de-caju, de acordo com o IBGE, foi de 134,6 mil toneladas 

no mês de dezembro de 2017, aumento de 28,5% em relação ao mês anterior e crescimento de 80,5% em relação a 2016. 

No mês de abril de 2018 o IBGE estimou para a safra de castanha de caju in natura uma produção de 133,264 toneladas, 

quantidade ligeiramente superior em 0,1% aos valores formalizados no relatório do mês anterior, produção de 133,164 

toneladas. Conforme as condições de cultivo e comercialização pode-se afirmar que a atividade tem grandes chances de 

crescer nos próximos anos, podendo até alcançar patamares ainda mais significativos no mercado internacional, além de 

se desenvolver em bases sustentáveis.  

Palavras-Chave: econômico; produtos florestais não madeireiros; social. 

 

Production of cashew nuts (Anacardium occidentale L.) in Brazil 

 
ABSTRACT: The use of non-timber forest products (NTFPs) has increased in recent years in Brazil, mainly due to its 

economic, social importance, and the great advantage, which is to be able to reconcile economic development with 

conservation of the environment. NTFPs involve a wide variety of products, which are from forests but are not timber. 

The study presents a simple analysis of the economic transactions of the cashew nut product, in terms of quantity and 

value of sale. To analyze the importance of NTFPs and the relevance of cashew nuts to the market we use the date of 

Production of Vegetable Extraction and Forestry (PEVS - 2015/2016), (PEVS – 2016/2017) of the IBGE - Brazilian 

Institute of Geography and Statistics, and the Brazilian Forest Service. The production of cashew nut according to the 

IBGE was 134.6 thousand tons in December 2017, an increase of 28.5% in relation to the previous month and a growth 

of 80.5% in relation to 2016. In addition, the estimative of the production in April 2018 was 133,264 tons for the cashew 

nut harvest in nature, an amount slightly higher by 0.1% than the figures reported in the previous month's report, 

producing 133,164 tons. According to the commercialization and conditions of cultivation, we can affirm that activity has 

great chances to grow in the next years in the high significant levels in the international market, besides developing in a 

sustainable basis. 

Key words: economic; non-timber forest products; social. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O uso de produtos Florestais Não Madeireiros 

(PFNMs) vem se disseminando nos últimos anos 

no Brasil, este fato ocorre principalmente pela 

importância econômica e social desses produtos, 

que são capazes de gerar renda e emprego, para 

diversas comunidades. O uso desses produtos é 

uma das alternativas ao uso dos recursos 

naturais florestais, representando dessa forma 

uma queda à devastação das florestas.  Os 

PFNMs envolvem uma grande variedade de 

produtos, advindos de diversas espécies, de cunho 

não-lenhoso, podendo trazer benefícios aos 

produtores e consumidores. A grande vantagem 

desses produtos, consiste em poder conciliar o 

desenvolvimento econômico à conservação do 

meio ambiente. 

De acordo com Soares et al. (2008) os países em 

desenvolvimento, principalmente aqueles em que 

possuem maior concentração de pessoas nas áreas 

rurais, há elevada dependência dos PFNMs 

principalmente como forma de subsidio e como 

renda pra população dessas áreas, dentre os 

principais tipos de produtos florestais não-

madeireiros se destacam: os alimentícios, os 
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medicinais, os corantes, os artesanais e os 

ornamentais. 

Os PFNMs classificados como alimentícios são 

aqueles que através do cultivo de determinadas 

culturas é possível coletar as raízes, tubérculos, 

caules, folhas, flores, frutos e, ou, semente, sendo 

os mesmos destinados para alimentação humana e 

animal (SOARES et al. 2008).  
De acordo com a classificação do Instituto 

Brasileiro de Geografa e Estatística - IBGE, acerca 

dos produtos florestais não madeireiros, a castanha 

de caju pertence à classe dos alimentícios, sendo 

esta, a de maior representatividade no mercado dos 

PFNMs. 

A castanha de caju é o verdadeiro fruto do caju 

(Anacardium occidentale L.), ela é constituída de 

três partes: casca, película e amêndoa, como 

ilustrado na figura 1. Segundo Figueiredo et al. 

(2002) a castanha possui de 3 a 5 cm de 

comprimento por 2,5-3,5 cm de largura, 

apresentando coloração castanho-escuro lustrosa, 

coriáceo, liso, com mesocarpo espesso, alveolado, 

cheio de um líquido viscoso, acre e cáustico, 

denominado LCC (líquido da casca da castanha). 

No interior da castanha está o que se chama a 

amêndoa da castanha, de formato rinóide (formato 

de rim), protegida por uma fina membrana 

(película) avermelhada, composta de dois 

cotilédones brancos, carnosos e oleosos, de alto 

valor nutritivo, que pode ser também, consumida 

tostada e salgada, ou no preparo de bolos, doces, 

confeitos, farinhas e incorporadas em sobremesas 

diversas (FIGUEIREDO et al., 2002).  

A parte que se denomina caju é o pendúculo 

hipertrofiado, que dá suporte a verdadeira fruta. O 

caju é um pseudofruto, que apresenta uma grande 

variação de tamanho (3-20 cm de comprimento), 

peso (15-200 g), formato (periforme, cilíndrico, 

fusiforme, alongado ou ficóide) e cor (amarelo-

canário até o vermelho vinho). Também bastante 

consumido, tanto em natura como em preparos 

culinários, é uma fonte de grande valor nutritivo, 

rico em vitaminas (os níveis de vitamina C são, em 

média, cinco vezes maiores que os encontrados na 

laranja) e sais minerais (especialmente ferro, cálcio 

e fósforo) (FIGUEIREDO et al., 2002). 

Representando o produto de maior expressão 

econômica do cajueiro, a amêndoa é a parte 

comestível da castanha, a mesma se destaca como 

o principal produto da cajucultura no Brasil, sendo 

bastante apreciado, porém, o cajueiro em si, possui 

uma grande perspectiva de crescimento no 

mercado brasileiro e mundial, uma vez que permite 

a retirada de uma gama de produtos que podem ser 

obtidos com o seu beneficiamento, alguns 

exemplos mais comuns são: a fabricação de doces 

a partir do pseudofruto; a utilização do bagaço 

obtido deste processo, através de tratamento 

adequado, como ração animal (ALMEIDA et al., 

2017). 

A amêndoa de castanha de caju, geralmente é 

consumida em sua forma assada, como um 

aperitivo, no entanto também é bastante utilizada 

no setor industrial como ingrediente para 

fabricação de outros produtos alimentícios, como 

sorvetes, tortas e bombons de chocolates (USAID, 

2006). Para as finalidades industriais, já que o 

produto será processado, são utilizadas 

principalmente as amêndoas em grânulos ou 

pedaços. De acordo com uma pesquisa da 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura – FAO (2001) 60 % 

de amêndoas de castanhas de caju são consumidos 

na forma de aperitivos, enquanto os 40 % restantes 

são incluídos em produtos de confeitaria. 

Além do sabor agradável, a amêndoa também é 

bastante nutritiva, a mesma fornece grande 

quantidade de energia, provendo um balanço 

razoável de carboidratos e lipídios, além de 

proteínas. O alto teor energético e proteico desse 

alimento faz dele uma fonte suplementar ideal na 

alimentação de crianças, mulheres grávidas, 

nutrizes e convalescentes (SOMAN, 2001). 

Carneiro (2013) ressalta que o setor industrial 

de processamento da castanha de caju se concentra 

na região nordeste do país, pois o parque industrial 

brasileiro é composto por 12 organizações, sendo 

oito no Ceará, três no Rio Grande do Norte e uma 

no Piauí, com uma capacidade de processar 360 mil 

toneladas de castanha, originando 70 mil toneladas 

de amêndoa e 45 mil toneladas de Líquido da 

Castanha de Caju. 

Dentro do ranking mundial, o Brasil ocupa a 

posição de terceiro maior produtor de castanha de 

caju, onde a cultura do cajueiro é desenvolvida com 

maior intensidade nos estados do Ceará, Piauí e Rio 

Grande do Norte (PAULA PESSOA et al., 2003), 

perdendo apenas para Índia e Vietnã 

(FIGUEIRÊDO JUNIOR, 2006). A castanha de 

caju, por sua vez, ocupa o segundo lugar, de 

produto mais exportado no Brasil, sendo o Ceará, o 

estado que mais exporta, e a Costa do Marfim o 

maior importador (SERVIÇO FLORESTAL 

BRASILEIRO, 2015). 

De acordo com os dados fornecidos pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
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Comércio (MDIC, 2015) a exportação brasileira de 

castanha de caju concentra-se nos estados do Ceará 

e do Rio Grande do Norte, correspondendo a (97%) 

da pauta exportadora desse produto no Brasil, 

distribuídos aproximadamente 79% do volume 

exportado pelo Ceará e 18% pelo Rio Grande do 

Norte para os anos de 1997 a 2014.  

O estudo objetivou uma análise simples, das 

transações econômicas do produto castanha de 

caju, em termos de quantidade e valor de venda. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados utilizados referem-se a pesquisas 

bibliográficas, ao levantamento de Produção da 

Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS – 

2015/2016), (PEVS – 2016/2017) do IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre 

a exportação da castanha de caju, além de dados 

extraídos de fontes como Serviço Florestal 

Brasileiro e do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio (MDIC, 2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
De acordo com o autor Paula Pessoa et al. 

(2003) o processamento da castanha de caju 

consiste em cinco operações; a primeira operação 

seria tornar as cascas susceptíveis ao corte, 

seguindo-se do corte, da despeliculagem, da 

seleção e da embalagem.  

O processo de extração da castanha de caju visa, 

basicamente, ao aproveitamento da amêndoa da 

castanha e, em baixa escala, a retirada do líquido 

da casca da castanha (LCC), existindo ainda, 

grande possibilidade de aproveitamento do 

pedúnculo; apenas da castanha, é possível se obter 

uma grande quantidade de produtos e subprodutos 

como a amêndoa, tintas, vernizes, isolantes, colas 

fenólicas, inseticidas dentre outros (HOLANDA, 

1988; PAULA PESSOA et al., 2003). 

O beneficiamento da castanha para a extração 

da amêndoa é complexo, sendo consideradas três 

modalidades: manual, mecanizado e semi-

mecanizado (LOPES NETO, 1981; HOLANDA, 

1988, TELLES, 1988 e PAULA PESSOA et al., 

2003). O objetivo do processo, independentemente 

do método utilizado, é obter a maior quantidade 

possível de amêndoas inteiras, já que o valor 

comercial está diretamente relacionado com a sua 

integridade física, (quando não destinada a fins de 

produção de subprodutos, como sorvetes e doces) 

associada também a outros parâmetros como 

tamanho e cor, de acordo com o sistema de 

classificação para amêndoas processadas 

estabelecido pela FAO (2005), pela CACEX 

(2003) e o Ministério da Agricultura do Brasil.  

A quantidade de amêndoas inteiras no sistema 

mecanizado é de 65 a 70% para máquinas bem 

reguladas, já para o sistema manual é possível obter 

80% (LEITE, 1994). A porcentagem de amêndoas 

inteiras obtidas são destinas à exportação, e a 

porcentagem fragmentada, que leva um preço bem 

inferior, é destinada a venda principalmente no 

mercado interno, porém parte dela ainda é 

exportada, especialmente os pedaços maiores, que 

na maioria das vezes são vendidos para as 

indústrias fabricantes de sorvetes, bolos e 

chocolates. Desta forma, o valor da amêndoa varia, 

em ordem decrescente, entre os 14 tipos de 

castanha inteira, 09 tipos de castanha em pedaços, 

09 tipos de castanha granulada e dois tipos de 

farinha. 

A produção de castanha-de-caju, de acordo com 

o relatório SFB abril de 2017, envolvendo os dados 

dos anos de 2008 até 2016, demonstra queda nos 

quatro últimos anos como mostrado na figura 1. 

Esse decréscimo pode ser explicado devido ao alto 

índice de mortalidade das plantas na cajucultura, 

principalmente na região semi-árida no Nordeste e 

também pelo déficit hídrico entres os anos de 2012 

e 2015, nesse período as precipitações foram 

abaixo da média histórica (SERRANO E PAULA 

PESSOA, 2016). Os anos com maiores taxas de 

exportações e consequentemente maiores lucros 

foram os anos de 2008 a 2011.  
 

 
Figura 1 - Gráfico de quantidades de Castanha de Caju em 

toneladas exportados e o valores em dólares em milhões 

recebidos, dos anos de 2008 a 2016 (SFB, 2017). 

 

De acordo com os dados analisados 

disponibilizado pelo SFB, tem-se que o continente 

que mais importou a castanha de caju foi o 

continente americano, especificamente a América 

Central e do Norte, com valores que ultrapassaram 
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os 150 milhões de toneladas no período de 2008 a 

2016, figura 2. 

 

 
Figura 2 - Gráfico de Consumo de castanha de caju por 

continentes, por toneladas (SFB, 2017). 

 

Os dados dos relatórios do SFB e do IBGE de 

2017, confirmam a região Nordeste como a maior 

exportadora do produto castanha de caju do Brasil, 

em 2017 a região apresentou crescimento de 80,5% 

de exportação em relação a 2016. A região 

Nordeste se destacou com produção de 

aproximadamente 99,9% de todo o país (figura 3), 

e os estados com maior destaque nessa região 

foram o Ceará (79%), o Piauí (1%) e o Rio Grande 

do Norte (20%), figura 4. 
 

 
Figura 3 - Gráfico com as regiões de que mais exportam no 

Brasil (SFB, 2017). 

 
Figura 4 - Gráfico de com as porcentagens de maior 

exportação pelos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 

Norte (SFB, 2017). 

 

Quando comparadas as safras de 2017, com as 

estimativas para 2018 observa-se que há uma 

pequena redução de 134,580 toneladas (safra 2017) 

para 133,264 toneladas (safra 2018) apresentando 

uma variação de -1.0%, reduzindo-se também o 

rendimento 251 kg/ha (safra 2017) para 252 kg/ha 

(safra 2018).  

De acordo com a tabela da Conab (Campanha 

Nacional de Abastecimento) os valores recebidos 

pelos produtores de castanha de caju in natura no 

mercado interno variaram entre R$ 4,07 e R$ 

7,00/kg em setembro de 2017, conforme 

apresentado na tabela 1. Quando comparado com o 

mês anterior, observa-se que houve uma ligeira 

diminuição nos preços da castanha de caju tanto no 

Ceará como no Piauí, devido aos incrementos na 

oferta do produto com o início da safra nessas 

regiões. Já nos períodos de setembro de 2016 e 

setembro de 2017, os valores médios recebidos 

pelos produtores acumularam crescimento de 

39,92%. O incremento no valor da paridade de 

exportação FOB Fortaleza-CE, comparado com o 

mesmo período do ano de 2016, correspondeu a 

41,24%, alcançando a cotação média de R$ 

7,02/kg.  

As exportações de ACC (amêndoa da castanha 

de caju) alcançaram o valor FOB de US$ 

182.015.701, em 2010, e as de LCC (líquido da 

casca da castanha) corresponderam a US$ 

13.834.155, em 2011. Já em 2016, as exportações 

de ACC caíram para US$ 103.206.128 e as de LCC 

para US$ 4.453.448 (ANUÁRIO BRASILEIRO 

DA FRUTICULTURA, 2017). 

De acordo com Soares et al (2008) o país tem 

grande potencial para o mercado de produtos 

florestais não madeireiros, pois o mesmo apresenta 

crescente desenvolvimento, devido à variedade de 

produtos que podem ser processados e 
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comercializados. Entretanto, os estudos referentes 

ao manejo dos PFNMs ainda são escassos, podendo 

os mesmos serem necessários para que haja a 

estabilização desse setor, seja sob ponto de vista 

ecológico, social e econômico (SOARES, et al. 

2008). 

 
Tabela 1. Preços da amêndoa de caju por Kg (FOB e Paridade). 

Estados Preço (R$) 

Set/2016 

Preço 

(R$) 

Preço (R$) 

Set/2017 

Preço 

Min 

Cotação

* 

Paridade*

* 

Variação 

%(c/a) 

Ceará 4,16 5,29 4,07 1,79 5,20 7,02 - 2.16 

Piauí 2,59 3,71 3,58 1,79 - - 38,22 

Rio Grande do 

Norte 

3,72 7,00 7,00 1,79 - - 88,17 

Preço de Exportação FOB Fortaleza (CE) em US$/lb/peso, em agosto de 2017.  
**Paridade exportação FOB Fortaleza. 

Adaptado da Conab (2017). 

 
CONCLUSÃO 

A revisão apresentada auxilia na análise do 

processo evolutivo da comercialização da castanha, 

que se apresenta como uma atividade de suma 

importância para os estados do Ceará e Rio Grande 

do Norte, sobretudo, no que ser refere a 

representatividade na pauta de exportação desses 

estados.  

As análises de produção demonstraram que a 

região Nordeste é a maior exportadora da castanha 

de caju do Brasil e a mesma tem a produção de 

aproximadamente 99,9% de todo o país. 

Conforme as condições de cultivo e 

comercialização pode-se afirmar que a atividade 

tem grandes chances de crescer nos próximos anos 

e se manter competitivo, podendo até alcançar 

patamares ainda mais significativos no mercado 

internacional, além de se desenvolver em bases 

sustentáveis, considerando o ponto de vista 

ambiental e trabalhista. 
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Produtos florestais não madeireiros: gomas não elásticas  

 

Sara Sebastiana Nogueira¹*, Daniel Tavares de Farias¹, Pompeu Paes Guimarães¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: sarassn7@gmail.com 

 
RESUMO: As gomas não elásticas são produzidas pelas plantas, estas exundam látex branco e podem ser empregadas 

na indústria na constituição da goma de mascar. Objetivou-se por meio deste resumo, avaliar a produção das espécies 

Maniikara huberi (Ducke) Standl e Couma utilis (Mart.) Muell o qual compõem o grupo das gomas não elásticas, dentro 

de um período de dez anos - 2000 a 2010 destacando os fatores e variações envolvidos no mercado destas em decorrência 

da curva de demanda e oferta. Os dados obtidos são provenientes do site IBGE, do ano de 2000 a 2010, constando um 

levantamento a respeito da quantidade obtida e do valor da produção durante este período. Obteve-se a produção, preço 

unitário e o valor bruto da produção. Calculou-se a taxa de crescimento para obtenção da variação da curva de demanda 

e oferta. A Sorva apresentou maior produção em tonelada e maior valor bruto de produção. A Maçaranduba, apesar de 

variar pouco na produção em toneladas destacou-se com maior valor unitário do produto. O mesmo ocorreu para taxa de 

crescimento, variando a oferta para direita o que pode ser atribuído a tentativa da manutenção do produto no mercado 

tendo em vista a baixa produtividade deste em quantidade.  
Palavras-chave: Sorva, Maçaranduba, Mercado.  

 

Non-timber forest products: non-elastic gums  

 
ABSTRACT: Non-elastic gums are produced by plants that exude white latex and can be used in industries as part of 

chewing gums. The aim of this work was evaluate the production of Maniikara huberi (Ducke) Standl and Couma utilis 

(Mart.) Muell species that form the non-elastic gum grup, between 10 year period - 2000 to 2010 - highlighting factors 

and variation of the market based on the supply and demand curves. Data were obtained form the IBGE website, from 

2000 to 2010, containing a survey about quantity and value of production during this period. The production, unit price 

and gross value were obtained. Growth rate was calculated to obtain the variation between supply and demand curves. 

Sorva showed higher production in tons and higher gross value for the product. Massaranduba, although show low 

variation in tons, stands out with higher unit value. The same occurred to growth rate, floating the supply curve to right, 

and this can be related to the attempt to maintain the product in the market, considering the low productivity in quantity.  

Keywords: Sorva, Massaranduba, Market.  

 

 
INTRODUÇÃO 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – (IBGE) os produtos florestais não 

madeireiros (PFNM) classificam-se como: borrachas; 

gomas não elásticas; fibras; ceras; oleaginosos; 

alimentícios; tanantes; aromáticos, medicinais, 

tóxicos e corantes, além dos subprodutos da 

silvicultura. (IBGE, 2019)  

Dentro dos PFNM destaca-se exclusivamente na 

região norte as gomas não elásticas, que apresentam 

produção detectada em maior expressividade e 

percentagem nesta região. Tal fato foi detectado por 

Fonseca (2009) durante o período de 1994 a 2007, 

demonstrando 100% de produção durante os quatorze 

anos da série neste local. No grupo das gomas não 

elásticas encontra-se em maior destaque no setor 

produtivo a Sorva (Couma utilis (Mart.)) e a 

Maçaranduba (Manilkara huberi (Ducke) Standl).  

A extração de produtos não madeireiros é 

considerada uma importante atividade desempenhada 

por moradores de regiões abundantes em recursos 

naturais, o que ocorre em muitas áreas da região norte 

por exemplo, proporcionando assim a valorização da 

floresta por meio da manutenção desta em pé, sem a 

derrubada de suas matrizes (SOUZA, SILVA, 2002). 

Existem inúmeras vantagens através da expansão 

do mercado dos PFNM, tendo em vista que este 

permite à possibilidade de se conciliar 

desenvolvimento econômico bem como a 

manutenção do meio ambiente e permanência das 

populações em seus locais de origem (ALMEIDA et 

al., 2009) 

Diante disto faz-se de suma importância a 

valorização do mercado e da produção de espécies 

que perpetuem esta atividade, buscando introduzi-las 

dentro de um plano de manejo. Sendo assim, 

objetivou-se por meio deste trabalho, avaliar a 

produção das espécies Maniikara huberi (Ducke) 

Standl e Couma utilis (Mart.) Muell o qual compõem 

o grupo das gomas não elásticas, dentro de um 
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período de dez anos - 2000 a 2010 destacando os 

fatores e variações envolvidos no mercado destas em 

decorrência da curva de demanda e oferta.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Os produtos florestais não madeireiros estudados 

em questão são as gomas não elásticas, foram 

especificamente empregadas a Sorva e a 

Maçaranduba por apresentarem maior 

representatividade na produção deste produto. Os 

dados obtidos são provenientes do site IBGE, do ano 

de 2000 a 2010, constando um levantamento a 

respeito da quantidade obtida e do valor da produção 

durante este período.  

Obteve-se a produção, preço unitário e o valor 

bruto da produção. O valor bruto da produção obtido 

refere-se à produção (t) multiplicada pelo preço 

médio unitário. 

Utilizou-se ainda o Índice de Preço ao 

Consumidor Amplo (IPCA) para que o preço fosse 

deflacionado, com base no último ano avaliado - 

2010.  

Para calcular a taxa de crescimento composta (r) 

utilizou-se a Equação 1, 2 e 3, o qual foi 

posteriormente usada para identificar os 

deslocamentos e direções referentes as variações das 

curvas de oferta e demanda (Tabela 1), através da 

metodologia adotada por Almeida et al. (2009) 

 
  TLnA 10  (1) 

  TLnB 10  (2) 

  100*11log  antir  (3) 

 
Em que: A = Quantidade produzida no ano t; B = Preço 

pago ao produtor no ano t; T = variável tendência, em anos; 

  = termo de perturbação; e r = taxa de crescimento. 

 

 Os deslocamentos da curva de oferta e 

demanda foram identificados de acordo com a Tabela 

1. 

 
Tabela 1. Taxa de crescimento de produção em resposta a 

variação das curvas de oferta e demanda. 

Classificação 

Direções das taxas de 

crescimento da 

produção e do preço 

Variações nas 

curvas de oferta e 

demanda 

↑D 
(+) Quantidade;  

(+) Preço 

Deslocamento da 

demanda para a 

direita. 

↓D 
(-) Quantidade; 

 (+) Preço 

Deslocamento da 

demanda para a 

esquerda. 

↑O 
(+) Quantidade; 

 (-) Preço 

Deslocamento da 

oferta para a direita. 

↓O 
(-) Quantidade;  

(-) Preço 

Deslocamento da 

oferta para a 

esquerda. 

Fonte: ALMEIDA et al. (2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A estatística descritiva dos produtos da Sorva e 

Maçaranduba referentes a quantidade, valor unitário 

e valor bruto da produção estão descritos na tabela 1. 

 
Tabela 1. Estatística descritiva da produção, valor unitário e valor 

bruto de produção da Sorva e Maçaranduba referente aos anos de 

2000 a 2010  

  
Prod. 

(T) 

Valor 
Unit. 

(R$/T) 

VBP 

(R$) 

Sorva 

Média 36,36 3.133,05 119.056,93 

Desvio padrão 12,11 627,17 41.064,69 

CV(%) 33,30 20,02 34,49 

Máximo 45,00 3.810,41 154.456,12 

Mínimo 2,00 1.500,00 3.000,00 

Maçaranduba 

Média 4,82 4.546,29 21.518,36 

Desvio padrão 0,40 1.185,47 3.748,48 

CV(%) 8,40 26,08 17,42 

Máximo 5,00 6.681,52 27.929,48 

Mínimo 4,00 3.493,19 17.465,93 

Em que: Prod. = Produção; Valor Unit. = Valor unitário; VBP = 

Valor Bruto da Produção; CV(%) = Coeficiente de variação.  

 

Com relação aos dados obtidos houve pouca 

variação para sorva quanto a produção, valor unitário 

e valor bruto da produção, expressando coeficientes 

menores do que 34,49%. Já a Maçaranduba 

apresentou maior coeficiente de variação para valor 

unitário e menor coeficiente de variação para a 

produção, tendo em vista que a quantidade do produto 

em tonelada variou pouco dentro do tempo avaliado, 

em contrapartida houve variação no preço em 

resposta ao mercado consumidor.  

Dentro dos dez anos de produção constatou-se que 

a Sorva apresentou maior VBP com R$ 154.456,12 

no ano de 2006 e menor VBP em 2010, apresentando 

R$ 3.000,00. Tal fato se deve em decorrência da 

queda de produção do produto acompanhado por uma 

queda do preço. Isto pode estar associada a 

contribuição deste produto para economia por meio 

da fixação de imigrantes nas áreas produtivas e 

abandono desta de acordo com a disponibilidade de 

recursos provocando o crescimento da exploração 

extrativista (ALENCAR, 2009). 

A Maçaranduba apresentou maior VBP em 2002, 

com R$ 27.929,48 e menor VBP em 2004, com R$ 

17.465,93. Apesar da diferença de dois anos entre os 

valores apresentados, a quantidade produzida em 

toneladas apresentou pouca ou nenhuma variação, o 

que pode ter ocorrido em decorrência da oferta e 

demanda do produto. 
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A Sorva apresentou maior produção, em média, e 

consequentemente maior VBP. Diferente disto a 

Maçaranduba apresentou menor produção, o que 

pode ser atribuído as características da madeira o que 

influi em seu alto valor comercial e na aplicabilidade 

desta para fins estruturais, ocasionando assim o 

abatimento da árvore e impedindo a retirada do 

PFNM (MOLINA et al., 2016). Segundo Shanley et 

al., (2006) uma alternativa viável para manutenção da 

floresta e a valorização dos produtos florestais não 

madeireiros por meio de produtores de madeira seria 

a adoção da certificação das florestas tropicais, 

proporcionando assim maior conscientização destes e 

responsabilidade quanto as atividades efetuadas 

evitando assim problemas entre esses dois setores e 

dando subsídios para que caminhem juntos.  

A Figura 1 demonstra a produção e valor unitário 

da Sorva e Maçaranduba. 

 

 
(A) Sorva 

 

 
(B) Maçaranduba 

 

Figura 1 - Produção e valor unitário das gomas não elásticas 

durante o período de 2000 a 2010: (A) Sorva e (B) 

Maçaranduba 

 

De acordo com a Figura 1 pode-se constatar que a 

Sorva apresentou maior preço unitário em 2007,em 

média, destacando uma queda do preço em 2004 e 

ascensão do mesmo no ano seguinte (2005). A 

quantidade produzida em tonelada durante o período 

de 2002 a 2004 manteve-se a mesma, independente 

da variação apresentada no preço unitário. No que diz 

respeito a Maçaranduba, o maior valor unitário 

constatado foi durante os períodos iniciais avaliados, 

com declínio no ano de 2002 e algumas ocilações de 

2003 a 2005, bem como 2006 a 2008.  

A Tabela 2 refere-se a taxa de crescimento da 

Sorva e da Maçaranduba no período de 2000 a 2010 

 

 
Tabela 1 – Taxa de crescimento em resposta a demanda e oferta 

Taxa de crescimento Sorva Maçaranduba 

Produção -13,55 1,22 

Valor Unitário -1,42 -4,12 

Classificação ↓O ↑O 

Fonte: IBGE, 2019 

 

Constatou-se uma variação da curva da oferta da 

Sorva para a esquerda, o mesmo foi encontrado por 

Almeida et al., (2009) quando avaliaram a produção 

durante o período de 1982 a 2005 destacando-se 

dentro do grupo das gomas não elásticas que 

apresentaram queda de produção. No caso da Sorva, 

isto pode estar atribuído a substituição desta por 

outras alternativas como é o caso do látex sintéticos 

dentro da indústria de gomas de mascar (BUNN, 

2012). 

A Maçaranduba apresentou maior taxa de 

crescimento, sendo, portanto, considerado um 

produto em ascensão, ou seja, um produto que houve 

aumento da oferta ou demanda. (ALMEIDA et al., 

2009) Porém, durante o período avaliado a 

maçaranduba não apresentou aumento na sua 

produção, havendo variação apenas no valor do 

produto, o que pode ser atribuído a demanda deste e 

a tentativa de manter esse produto em prateleira por 

meio do aumento do preço (MIRANDA, 2012). 

 

CONCLUSÕES 

A Sorva apresentou maior produção em tonelada 

e maior valor bruto de produção. A Maçaranduba, 

porém, apesar de variar pouco na produção em 

toneladas destacou-se com maior valor unitário do 

produto. O mesmo ocorreu para taxa de crescimento, 

variando a oferta para direita o que pode ser atribuído 

a tentativa da manutenção do produto no mercado 

tendo em vista a baixa produtividade deste em 

quantidade.  
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RESUMO: A Paubrasilia echinata Lam. (Fabaceae), conhecida popularmente como pau-brasil, é uma espécie 

semidecídua e semi-heliófita, com distribuição na costa brasileira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte. A 

morfometria das árvores descreve as relações interdimensionais das árvores e o espaço que elas ocupam, podendo também 

expressar o grau de concorrência do povoamento e predizer características de vitalidade, estabilidade e produtividade de 

cada indivíduo. O objetivo da pesquisa foi avaliar as relações morfométricas de indivíduos de uma população de 

Paubrasilia echinata (Lam.). O estudo foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Bosque de Pau-

Brasil Professor Roldão, Recife, PE. Para o estudo, foram sorteados aleatoriamente 10 indivíduos de um total de 51. 

Foram mensuradas a altura total (H) e altura da copa (Hc) utilizando o aplicativo Smart Measure, e, o CAP e diâmetro da 

copa utilizando uma trena. A partir desses dados foram calculados os Índices Morfométricos de Proporção de Copa, Grau 

de Esbeltez, Índice de Saliência, Índice de Abrangência e Formal de Copa. A maioria dos indivídos apresentou a 

Proporção de Copa entre 60 % a 80 %. O que representou uma alta fração de copa, em comparação a altura total das 

árvores. A Proporção de Copa apresentou o menor Coeficiente de Variação (17,62 %). A população apresentou uma alta 

Proporção de Copa. Segundo o Grau de Esbeltez, as árvores se encontram relativamente estáveis contra o vento. De 

acordo com o Índice de Saliência, a maioria das árvores apresentou o diâmetro da copa de vinte a cinquenta vezes maior 

que o DAP. O Índice de Abrangência e a altura total das árvores apresentaram uma correlação negativa. De acordo com 

o Formal de Copa, os indivíduos apresentaram em sua maioria, copas achatadas ou extremamente achatadas. 

Palavras-chave: espécie florestal, mensuração, índices morfométricos. 

 

Morphometric relationships of individuals from a population of Paubrasilia echinata (LAM.) 

 
ABSTRACT: The Paubrasilia echinata Lam. (Fabaceae), popularly known as Brazil-wood, is a semi-deciduous and 

semi-heliophite species, distributed along the Brazilian coast between Rio de Janeiro and Rio Grande do Norte. Tree 

morphometry describes the interdimensional relationships of the trees and the space they occupy, and can also express 

the degree of competition of the stands and predict characteristics of vitality, stability and productivity of each individual. 

The objective of the research was to evaluate the morphometric relationships of individuals from a population of 

Paubrasilia echinata (Lam.). The study was carried out at the Federal Rural University of Pernambuco, in the Pau-Brasil 

Forest Professor Roldão, Recife, PE. For the study, 10 individuals out of a total of 51 were randomly drawn. The total 

height (H) and crown height (Hc) were measured using the Smart Measure application, and the CAP and crown diameter 

using a tape measure. From these data were calculated the Morphometric Index of Cup Ratio, Slenderness Degree, Boss 

Index, Coverage Index and Formal Cup. Most individuals presented the Cup Ratio between 60% and 80%. This 

represented a high fraction of canopy in comparison to the total height of the trees. The Cup Ratio had the lowest 

Coefficient of Variation (17.62%). The population presented a high Proportion of Cup. According to the Degree of 

Slenderness, the trees are relatively stable against the wind. According to the Raise Index, most trees had a crown 

diameter of twenty to fifty times greater than DAP. The Coverage Index and total tree height presented a negative 

correlation. According to the Formal Cup, individuals presented mostly flat or extremely flattened cups. 

Keywords: forest species, measurement, morphometric indeces. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Paubrasilia echinata Lam. (Fabaceae), 

conhecida popularmente como pau-brasil, é uma 

espécie semidecídua e semi-heliófita, com 

distribuição na costa brasileira entre o Rio de 

Janeiro e o Rio Grande do Norte (Lima, 1992; 

Carvalho, 1994; Aguiar et al., 2005). 

A morfometria das árvores descreve as relações 

interdimensionais das árvores e o espaço que elas 

ocupam, podendo também expressar o grau de 

concorrência do povoamento e predizer 

características de vitalidade, estabilidade e 

produtividade de cada indivíduo (Durlo e Denardi, 

1998).  

O objetivo da pesquisa foi avaliar as relações 

morfométricas de indivíduos de uma população de 

Paubrasilia echinata (Lam.).  
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Tabela 1. Índices Morfométricos de um povoamento de 

Paubrasilia echinata, Recife, PE. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, no Bosque de Pau-Brasil 

Professor Roldão, Recife, PE. Para o estudo, foram 

sorteados aleatoriamente 10 indivíduos de um total 

de 51. Foram mensuradas a altura total (H) e altura 

da copa (Hc) utilizando o aplicativo Smart 

Measure, e, o CAP e diâmetro da copa utilizando 

uma trena. A partir desses dados foram calculados 

os Índices  

Morfométricos de Proporção de Copa, Grau de 

Esbeltez, Índice de Saliência, Índice de 

Abrangência e Formal de Copa, obtidos segundo 

Durlo e Dernardi (1998). 

A Proporção de Copa (PC) indica a fração (%) 

que a copa abrange da árvore. Quanto maior a 

porcentagem de copa mais vital e produtiva é a 

árvore. Esse índice foi obtido conforme a Equação 

1: 

𝑃𝐶 =
𝐻𝑐

𝐻
 . 100%            (1) 

O Grau de Esbeltez (GE) e é uma variável que 

caracteriza a estabilidade das árvores. Quanto mais 

alto for grau de esbeltez, mais instável será a árvore 

contra intempéries do vento. Esse índice foi 

determinado seguindo a Equação 2: 

𝐺𝐸 =
𝐻

𝐷𝐴𝑃
            (2) 

O Índice de Saliência (IS) indica quantas vezes 

o diâmetro de copa é maior que o DAP. O Índice 

foi determinado segundo a Equação 3: 

𝐼𝑆 =
𝐷𝐶

𝐷𝐴𝑃
            (3) 

O Índice de Abrangência (IA) indica 

quantas vezes o diâmetro da copa é maior que 

a altura. Sua obtenção se deu segundo a 

Equação 4: 

𝐼𝐴 =
𝐷𝐶

𝐻
            (4) 

 
O Formal de Copa ou Forma de Copa (FC) 

indica o grau de achatamento das copas, de modo 

que, quanto maior essa relação, mais achatada é a 

copa. Esse índice foi determinado segundo a 

Equação 5: 

 

𝐹𝐶 =
𝐷𝐶

𝐻𝐶
            (5) 

 

Foram avaliadas a Variância (S²), Desvio 

Padrão (SX), Desvio Padrão Médio (SX̅) e 

Coeficiente de Variação (CV) de cada índice. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maioria dos indivíduos apresentou a 

Proporção de Copa entre 60 % a 80 % (Tabela 1). 

O que representou uma alta fração de copa, em 

comparação a altura total das árvores. Valores 

semelhantes foram encontrados por Lima Neto 

(2014) estudando Poincianella pluviosa. Segundo 

o autor, os indivíduos dessa espécie apresentaram a 

PC entre 45 % e 77 %. 

Os indivíduos apresentaram em sua maioria, o 

Grau de Esbeltez entre 20 e 50. Quanto mais alto o 

GE, mais instável é a árvore. Zimmermann et al., 

(2012) encontraram valores superiores ao da 

presente pesquisa, os quais, foram em torno de 60 

para a espécie Pinus taeda, respectivamente. 

Demonstrando que os indivíduos do bosque de 

Paubrasilia echinata são menos instáveis do que os 

indivíduos estudados pelos autores. Indivíduos 

arbóreos isolados, sob baixa ou nenhuma 

competição podem apresentar mais estabilidade 

contra intempéries. 

O Índice de Saliência da maioria dos indivíduos 

ficou entre 20 e 50, o que indicou que as copas das 

árvores de Paubrasilia echinata possuem diâmetro 

da copa, em sua maioria, de vinte a cinquenta vezes 

maior que o DAP. Esses valores são superiores aos 

encontrados por Zimmermann et al. (2012) em 

Pinus taeda (aproximadamente 13) e Roman et al. 

(2009) em Cordia trichotoma (aproximadamente 

25). O que demonstra que o espaço ocupado por 

espécies nativas é superior ao ocupado por exóticas 

comerciais. 

Foi observada uma correlação negativa entre o 

índice de abrangência e a altura. Segundo Tonini e 

Arco-verde (2005), isso ocorre porque o aumento 

da altura não ocorre proporcionalmente ao aumento 

do diâmetro da copa, sendo este menor que o 

crescimento em altura.  

Ind. 
Índice Morfométrico 

PC (%) GE IS IA FC 

1 37,8049 33,0271 29,6035 0,8963 2,3710 

2 61,1111 28,5600 23,6413 0,8278 1,3545 

3 70,5357 32,5796 37,8156 1,1607 1,6456 

4 71,5517 86,7680 97,2400 1,1207 1,5663 

5 62,9032 67,1652 62,2903 0,9274 1,4744 

6 49,0196 42,1636 47,9507 1,1373 2,3200 

7 73,0435 42,0098 34,7037 0,8261 1,1310 

8 66,3043 54,5334 37,9363 0,6957 1,0492 

9 56,5217 41,8182 60,4545 1,4457 2,5577 

10 47,7778 74,4063 69,8593 0,9389 1,9651 
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A maioria dos indivíduos apresentou o Índice de 

Abrangência entre 0,75 e 1,50. Quanto maior o IA, 

maior é a área de sombreamento fornecida pelos 

indivíduos. Lima Neto (2014) encontrou valores 

semelhantes para Poincianella pluviosa em 

arborização de rua, com valores entre 0,73 e 1,79. 

Com relação ao Formal de Copa, os indivíduos, 

em sua maioria, apresentaram valores superiores 

ou extremamente superiores a um. O que indicou 

haver, em quase sua totalidade, indivíduos com 

copas achatadas ou extremamente achatadas. O 

contrário foi observado por Zimmermann et al. 

(2012), que encontrou valores de 0,8 para Pinus 

taeda. 

Os indivíduos apresentaram uma Proporção de 

Copa média de 59,66 (Tab. 2). O Grau de Esbeltez 

médio foi de 50,30. O Índice de Saliência médio foi 

de 50,15. Como Índice de Abrangência médio foi 

encontrado o valor de 0,99. Já como Formal de 

Copa, o valor encontrado foi de 1,74. Lima Neto 

(2014), estudando indivíduos de Poincianella 

pluviosa na arborização urbana, encontrou valores 

médios semelhantes para a PC (65,50), IS (46,70) 

e FC (1,95). Já para os valores de GE e IA, o autor 

encontrou resultados diferentes, com médias de 

37,64 e 1,25, respectivamente. 

 
Tabela 2. Análise Estatística dos Índices Morfométricos de um 

povoamento de Paubrasilia echinata, Recife, PE. 

IM 
Variável 

𝐗 

(m) 
S² 

(m²) 
SX 

(m) 
S𝐗  

(m) 
CV 

(%) 
PC 59,657 PC 59,657 PC 59,657 
GE 50,303 GE 50,303 GE 50,303 
IS 50,150 IS 50,150 IS 50,150 
IA 0,998 IA 0,998 IA 0,998 
FC 1,744 FC 1,744 FC 1,744 

 

A Proporção de Copa apresentou o menor 

Coeficiente de Variação (17,62 %). O IS 

apresentou maiores valores de Variância, Desvio 

Padrão, Desvio Padrão Médio e Coeficiente de 

Variação entre os índices. O GE apresentou os 

segundos maiores valores para essas variáveis. O 

Índice de Abrangência apresentou menores valores 

de Variância, Desvio Padrão e Desvio Padrão 

Médio. 

 

CONCLUSÃO 

A população apresentou uma alta Proporção de 

Copa. Segundo o Grau de Esbeltez, as árvores se 

encontram relativamente estáveis contra o vento. 

De acordo com o Índice de Saliência, a maioria das 

árvores apresentou o diâmetro da copa de vinte a 

cinquenta vezes maior que o DAP. O Índice de 

Abrangência e a altura total das árvores 

apresentaram uma correlação negativa. De acordo 

com o Formal de Copa, os indivíduos apresentaram 

em sua maioria, copas achatadas ou extremamente 

achatadas. 
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RESUMO: Genipa americana L. (jenipapo) é uma espécie tipicamente bem estabelecida em climas tropicais, com alto 

valor comercial no fornecimento de frutos, madeira e outros ingredientes a base de tanino, além do mais, é bastante 

utilizada na restauração e recuperação de áreas degradadas. Contudo, a disponibilidade de informações sobre seus 

aspectos silviculturas e dendrométricos é bastante escasso, assim como, informações sobre o seu estabelecimento inicial 

e crescimento em plantio homogêneo. Diante disto, este trabalho objetivou avaliar a sobrevivência e o crescimento do 

jenipapo em condições de campo com espaçamento 3 x 3 m, implantado na região litorânea do Rio Grande do Norte. O 

crescimento foi determinado a partir das medições realizadas em 2014, 2017 e 2018. O diâmetro basal foi determinado 

com auxílio do paquímetro digital e a altura com régua altimétrica. As mudas apresentaram ótimo crescimento, com as 

médias das váriáveis altura (H) e diâmetro basal (DB) atingindo respectivamente 82,83 cm e 16,58 mm em 2014, 85,93 

cm e 22,92 mm em 2017 e 127,73 cm e 27,76 mm em 2018. As taxas de sobrevivência foram e 100% em 2014 e 2017 e 

de 93% em 2018, evidenciando um ótimo estabelecimento das mudas na área de estudo. 

Palavras-chave: jenipapeiro, restauração e recuperação. 

 

Survival and growth of Genipa americana L. in a homogeneous plantation  

 
ABSTRACT: Genipa americana L. (genipapo) is a species typically well established in tropical climates, with high 

commercial value in the supply of fruits, wood and other ingredients based on tannin, in addition, it is widely used in the 

restoration and recovery of degraded areas. However, the availability of information about its silvicultural and 

dendrometric aspects is rather scarce, as well as information about its initial establishment and growth in homogenous 

planting. The objective of this work was to evaluate the survival and growth of genipapo in field conditions with 3 x 3 m 

spacing, located in the coastal region of Rio Grande do Norte. The growth was determined from the measurements 

performed in 2014, 2017 and 2018. The basal diameter was determined with the aid of the digital caliper and the height 

with altimetric ruler. The seedlings presented a good growth, with the mean height (H), basal diameter (DB) reaching 

82.83 cm, and 16.58 mm respectively in 2014, 85.93 cm and 22.92 mm in 2017 and 127.73 cm and 27.76 mm in 2018. 

Survival rates were 100% in 2014 and 2017 and 93% in 2018, evidencing a good establishment of the seedlings in the 

study area. 

Keywords: jenipapeiro, restoration and recovery. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Genipa americana L., conhecido popularmente 

como jenipapeiro, pertence à família botânica 

Rubiaceae, é originário da América Central e 

encontrado de forma subespontânea e disseminado 

através de sementes principalmente nas regiões 

tropicais da América, Ásia e África (FRANCIS, 

1993; SANTOS, 2001). Segundo Lorenzi (1992), a 

espécie se estabelece muito bem em climas 

tropicais, desenvolvendo-se melhor em áreas com 

pluviosidade entre 1.200 e 4.000 mm e com 

temperaturas médias anuais entre 18°C e 28°C. 

O jenipapeiro é uma espécie secundária tardia, 

com ocorrência intrínseca em matas ciliares e 

muito frequente nas várzeas de igapós da 

Amazônia. Possui porte arbóreo, frutos deiscentes 

do tipo baga, flutuantes, cuja abscisão ocorre na 

época de maior pluviosidade, a espécie ainda 

evidencia resistência a inundações, encharcamento 

e susceptibilidade à geadas (RIZZINI, 1971; 

KAGEYAMA et al., 1989; DURIGAN & 

NOGUEIRA, 1990). 

Economicamente, G. americana possui 

diversas utilidades, como a extração do corante 

tinta azul-escura, onde o ingrediente ativo é a 

genipina à base de tanino, que para os ameríndios 

pré-colombianos apresentava propriedades 

medicinais (FRANCIS, 1993). De acordo com 

Santos (2001), os frutos são comercializados 

principalmente para consumo in natura, sob a 

forma de polpa, desidratado, cristalizado, doce, 

licor etc, fabricados de forma artesanal. Além 

disso, pode ser usado na recomposição de áreas 

degradadas e a produção de madeira para 

confecção diversa, como peças curvadas, 
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carpintaria em geral, construção civil e naval 

(LORENZI, 2002). 

Apesar da espécie ser relevantemente 

importante, o conhecimento a seu respeito e a 

produção de trabalhos associado a essa fruteira é 

bastante escasso, principalmente no que se refere 

aos seus aspectos silviculturais e dendrométricos. 

Assim, a sua exploração extrativista sem práticas 

de manejo adequadas torna a espécie vulnerável, 

com riscos de perdas de genótipos 

economicamente superiores, além da redução de 

sua diversidade. 

Desta forma, com a finalidade de serem 

fornecidas mais informações sobre o 

comportamento de G. americana, o estudo 

objetivou avaliar a sobrevivência e o 

desenvolvimento da espécie em plantio 

homogêneo na região litorânea do Rio Grande do 

Norte. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido numa parcela 

experimental de G. americana plantado na área da 

Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 

Agrárias, Escola Agrícola de Jundiaí, localizado no 

município de Macaíba-RN. 

Segundo a classificação de Köppen, o clima 

local é do tipo Aw, ou seja, clima tropical com 

inverno seco, apresentando estação chuvosa no 

verão, a temperatura média anual é de 25,8°C com 

máxima de 27,1°C e mínima de 24,2°C, a 

pluviosidade média anual é de 1.134 mm e 

umidade relativa anual de 76% (CLIMATE-

DATE, 2018). O tipo de solo predominante na 

região é Latossolo Vermelho-Amarelo, com 

textura arenosa e topografia plana (IDEMA, 2002). 

Para a instalação da parcela experimental e o 

plantio das mudas, a área foi gradeada e arada, logo 

após foram instalada dez linhas com dez covas 

cada, no espaçamento 3 x 3 m, onde cada cova 

recebeu dois litros de esterco bovino curtido e 120 

g de NPK como adubação inicial, além de ser 

realizado o tutoramento das mudas. Nos primeiros 

dois meses o plantio foi irrigado e fez-se o combate 

às formigas, além do coroamento das mudas. 

Para coleta dos dados utilizou-se os valores 

obtidos nas medições de 2014, 2017 e 2018, nas 

quais se utilizou do paquímetro digital para 

mensuração do diâmetro basal (DB) em milímetros 

e com uma régua altimétrica mediu-se a altura(H) 

em metros. Cada muda também foi avaliada em 

relação a sobrevivência, determinando o percentual 

de mudas mortas e vivas. 

Para a análise descritiva foi utilizado o 

programa estatístico Assistat® 7.7 (FRANCISCO; 

CARLOS, 2016) e para a organização de dados e 

implantação de tabelas foi usado o software 

Microsoft® Office Word 2010 e Microsoft® 

Office Excel 2010.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios encontrados para as 

características dendrométricas do G. americana  

para as variáveis altura (H) e diâmetro basal (DB) 

foram respectivamente 82,83 cm e 16,58 mm em 

2014, 85,93 cm e 22,92 mm em 2017 e 127,73 cm 

e 27,76 mm em 2018 (Tabela 1). 

O jenipapo é bastante utilizado na recuperação 

e restauração de áreas degradadas, como ressalta 

Vilela (2018), o qual desenvolveu um experimento 

utilizando espécies florestais para recuperar uma 

área degradada pela mineração, dentre elas G. 

americana, que apresenta características 

morfofisiológicas, como crescimento lento, folhas 

ásperas e maior investimento inicial de crescimento 

na parte radicular. Conforme o autor citado, o seu 

maior incremento médio foi em diâmetro, 

evidenciando sua alta plasticidade ecológica, e 

como resultado, a taxa de sobrevivência no estudo 

foi de 95%. 

A taxa de sobrevivência das mudas nas duas 

primeiras medições foi de 100%, evidenciando o 

bom estabelecimento da espécie na região e ás 

condições climáticas, porém, a terceira medição em 

2018 mostrou percentual pouco menor de 93%, 

podendo ter sido decorrente de um período de seca 

no qual as mudas estiveram submetidas na região 

(Tabela 1). 

Comparado a Yared et al. (1978), o estudo 

mostrou-se bem satisfatório visto que o mesmo 

teve uma taxa de 84% de sobrevivência para as 

regiões úmidas da Amazônia, onde destacou que 

14,9% dos indivíduos encontram-se bifurcados, 

sendo um obstáculo para produção de madeira. 

Sampaio e Pinto (2007) avaliaram o 

desempenho de G. americana e outras espécies em 

plantios de restauração no Cerrado e encontraram 

resultados bastante satisfatórios quanto a 

sobrevivência das espécies, onde apenas o jenipapo 

apresentou taxa de 100%, seguido de Hymeneae 

courbaril com 95%, Myroxylon peruiferum com 

94% e Tabeuia roseoalba com 86%. 

 

 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 449 

 

 

 
Do mesmo modo, Durigan (1990), encontrou 

sobrevivência de 100% de G. americana em 

experimento de recomposição da mata ciliar, 

destacando a espécie como crescimento rápido, 

com presença de brotações laterais e crescimento 

em altura. 

De acordo com Macedo et al. (2002), o 

potencial de estabelecimento de espécies florestais, 

avaliado por meio da porcentagem de 

sobrevivência, expressa a capacidade de adaptação 

e o vigor das mudas em virtude das condições do 

local de plantio. 

Logo, apesar do percentual de sobrevivência ter 

reduzido, a espécie mostrou bom desenvolvimento 

nas condições experimentais limitantes a qual foi 

submetido, lembrando que não houve rega após os 

dois primeiros meses no qual foi realizado 

irrigação nas mudas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados iniciais da espécie evidenciaram 

o ótimo estabelecimento das mudas no campo, 

alcançando bom crescimento em altura e diâmetro. 

A espécie ainda apresentou excelente taxa de 

sobrevivência de 93%, no qual evidencia sua 

potencialidade produtiva na região de plantio em 

estudo. 
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Tabela 1. Análise descritiva dos dados de altura (H) e diâmetro basal (DB) de Genipa americana L. e taxa de sobrevivência, em 

plantio homogêneo nos diferentes períodos de medição. 

Parâmetros 
2014 2017 2018 

H (cm) DB (mm) H (cm) DB (mm) H (cm) DB (mm) 

n 100 100 100 100 93 93 

Máximo 225.0 29.85 190.0 43.80 267.0 52.64 

Mínimo 27.5 7.92 15.0 8.00 38.0 9.80 

Média ± erro padrão 82.83 ± 3.02 16.58 ± 0.49 85.93 ± 3.80 22.92 ± 0.76 127.73 ± 6.13 27.76 ± 1.09 

Desvio Padrão 30.23 4.88 37.97 7.60 59.16 10.48 

Sobrevivência (%) 100 100 93 
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RESUMO: Objetivou-se a realização de um levantamento aéreo em áreas experimentais quanto a resolução espacial e 

temporal em cultivares de clones de eucalipto, foi observado a espacialização, seus tratamentos e vitalidade destes. 

Localizados no Centro de Ciências Agrárias de Alagoas – UFAL, por meio do uso de uma RPA (veículo aéreo 

remotamente pilotado). Para o presente estudo, contou-se com o auxílio de geotecnologias, como posicionamento por 

satélites -  GNSS e INS (embarcado), aerofotogrametria digital, onde utiliza-se do processamento de imagens aéreas 

digitais e sensoriamento remoto para geração de modelos digitais de superfícies (MDS) e ortofoto. Avaliando-se a área 

experimental dos clones de eucalipto a partir dos produtos gerados (ortofoto e MDS), foi dirigida observações do grau de 

sobrevivência, falhas de plantio, possíveis ataques de pragas e do desenvolvimento da área, neste, foi observado uma taxa 

de mortalidade inferior a 2% de indivíduos na área total do experimento, e áreas com depreciabilidade quanto ao 

desenvolvimento dos clones. Outro aspecto com grande relevância foi uma maior celeridade no nível de obtenção de 

informações preliminares em plantios florestais com o uso de tecnologia VANT, que permitiu a diminuição da equipe em 

campo (menor trabalho braçal para análise e contagem), com avaliações amplas e bom grau de detalhamento ao levar 

estes dados ao laboratório de processamento de dados e imagens quase que em tempo real, com resultados consistentes 

quando comparados aos observados em campo. 

Palavras-chave: Drone; Eucalyptus spp.; Sensoriamento Remoto; RPA. 

Apoio financeiro: FAPEAL – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. 

 

Use of ARPs in space temporal analysis with eucalyptus cultivars 
 

ABSTRACT: The objective of this present, an aerial survey was carried out in experimental areas regarding spatial and 

temporal resolution of eucalyptus clones cultivars. The spatialization, treatments and their vitality were observed. 

Located in Centro de Ciências Agrárias de Alagoas - UFAL, through the use of a RPA (remotely piloted aerial vehicle). 

For this study, geotechnologies were used, such as satellite positioning - GNSS and INS (embedded), digital aerial 

photogrammetry, which uses digital aerial imaging and remote sensing to generate digital surface models (MSD) and 

orthophoto. Evaluating the experimental area of the eucalyptus clones from the generated products (orthophoto and 

MSD), was directed observations of the degree of survival, planting failure, possible pest attacks and the development of 

the area were conducted, on this, was observed a mortality of less than 2% in individuals of the total area of the 

experiment, and areas with depreciation in the development of the clones. Another aspect with great relevance was the 

greater speed in the level of obtaining preliminary information in forest plantations with the use of VANT technology, 

which allowed the decrease of the field team (less manual work for analysis and counting), with wide evaluations and 

good grade of detail when bringing those data to the data laboratory and imaging almost in real time, with consistent 

results when compared to observed field data. 

Keywords: Drone; Eucalyptus spp.; Remote Sensing; RPA. 
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INTRODUÇÃO 

Diante do crescente desenvolvimento tecnológico 

os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), ou 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARPs) sendo a 

sigla em inglês RPA, ganharam notoriedade nas mais 

diversas aplicações. A utilidade da aplicação desta 

tecnologia nas ciências agrárias se consolida, 

sobretudo na agricultura e manejo florestal de 

precisão. Dentre os sistemas que compoem esses 

veículos, com ênfase no monitoramento de culturas, 

destacam-se dois: os sistemas de navegação, 

contuituido de GNSS (Global Navigation Satellite 

System) e INS (Inertial Navigation System), 

responsável pelo posicionamento da plataforma; e os 

sistemas sensores, cuja incubência é a captação dados 

espaciais, espectrais, temporais, dentre outros. 

Os VANTs, enquanto plataforma imageadora, 

permite mapear e caracterizar a cobertura de solo. A 

extração de métricas por imagens e fotografia, 

atribuição da fotogrametria, foi igualmente 

impulsionada pelos recentes desenvolvimentos, 

incluído a automação de processos em coleta e 

processamento de dados espaciais.  A fotogrametria 

digital é caracterizada pela realização dos processos 

fotogramétricos em um ambiente computacional, 

com reconhecidas vantagens quando comparada aos 

processos realizados em meio analógico.  

Destacam-se, por exemplo, a coleta automática de 

pontos de passagem ou de ligação; a obtenção dos 

parâmetros de orientação exterior de forma direta; a 

geração automática de modelos tridimensional de 

representação de superfície; a geração de 

ortofotografias; bem como a geração do mosaico 

fotogramétrico. Muitos desses procedimentos já são 

realizados de forma totalmente automática, ou 

necessitando de intervenção humana mínima. 

A ausência de mapas atualizados em escalas locais 

tem impulsionado a utilização desses veículos. Esse 

uso deve-se principalmente ao baixo custo dos 

equipamentos e pela automação de todo o processo, 

desde a tomada das imagens até a geração do 

ortomosaico. (JÚNIOR, 2015). 

Os modelos digitais de superfície e de terreno 

MDS e MDT, respectivamente, associam a 

componente altitude à representação bidimewnsional 

do relevo. O MDS traz consigo a representação do 

relevo da cobertura do solo, incluindo, edificações, 

árvores, dentre outros; já MDT, por sua vez, 

representam o terreno exposto (HIRT, 2014). 

Ainda, de acordo com Aspiazú et al. (1990) a 

possibilidade de construir modelos digitais de 

elevação eficazes na avaliação e monitoramento de 

experimentos agrícolas e florestais se tornam mais 

viáveis e menos morosos pelo uso da tecnologia 

VANT se comparados aos métodos tradicionais 

aerofotogramétricos. 

Observa-se ainda que o desenvolvimento dos 

VANTs esta diretamente ligado com base em 

modelos aéreos tripulados e sendo aperfeiçoados ao 

passar dos tempos, como a diminuição da carcaça e 

melhorias aerodinâmicas voltadas para este tipo de 

equipamento, torna a principal característica do 

sistema que integra o veículo aéreo não tripulado. 

Utilizados para sobrevoos abaixo das nuvens (ideal 

para áreas úmidas) permite a ocorrência de maior 

resolução espacial e temporal a custos acessíveis.  

Apresentando características edafoclimáticas 

condizentes com as exigências, a eucaliptocultura no 

estado de Alagoas surge como alternativa para 

plantios em áreas de encostas da zona da mata do 

estado onde o corte mecanizado da cana faz-se 

inviável. Pesquisas relacionadas ao melhoramento, 

crescimento, produção florestal e qualidade 

tecnológica de espécies do gênero Eucalyptus para o 

estado ainda são incipientes e devem ser 

desenvolvidas. Sendo assim as novas ferramentas 

tecnológicas surgem como um suporte para obtenção 

de informações e extração de variáveis de interesse 

sobre a referida espécie. 

Através do uso desta tecnologia cada vez mais 

presente em nosso cotidiano, este trabalho objetivou 

a realização de um levantamento aéreo de uma área 

experimental com clones de eucalipto, espacialização 

de seus tratamentos e o inventário de sobrevivência 

das plantas localizadas no Centro de Ciências 

Agrárias por meio de um VANT. 

 

METODOLOGIA 

As imagens foram obtidas no Centro de Ciências 

Agrárias (CECA) da Universidade Federal de 

Alagoas que possui tamanho aproximado de 150 

hectares, situado na região de Rio Largo - AL (9º 29’ 

45’’ S, 35º 49’ 54’’ O e altitude de 127m), o clima da 

região, pela classificação climática de Köppen, é 

“As”, ou seja, tropical chuvoso, com verão seco e 

inverno chuvoso (Cruz et al., 2008) com temperatura 

média anual de 25,3º C e precipitação de 1441mm. O 

solo do local é classificado como Latossolo Amarelo 

Distrocoeso Argissólico, de textura média/argilosa e 

declividade inferior a 2% (ALMEIDA et al., 2008). 

A implantação da área experimental foi realizada 

em 24/08/2017 consistindo em subsolagem por meio 

de trator de pneus para o preparo de solo com 

distanciamento de 3 metros entre linha. 

Este experimento subsidiou as diferentes relações 

de crescimento e propriedades tecnológicas da 
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madeira das árvores ao longo do tempo de acordo 

com os diferentes materiais genéticos empregados 

(VE 41, I 144, TP 361 e VCC 865) todos referentes 

ao híbrido de Eucalyptus grandis X Eucalyptus 

urophylla, testados em diferentes espaçamentos (3x2, 

3x3 e 3x4) e em diferentes níveis de adubação de 

cobertura (NPK, UHF e Eucafós).  

Foi utilizado um total de 2.058 mudas distribuídas 

em dois experimentos, que abrangem um total 45 

unidades amostrais, utilizando-se o plantio de 

substituição a posteriori, após a verificação em 

campo, das plântulas jovens que morreram com 15 

dias da implementação do experimento, substituindo-

as por novas mudas da mesma variedade, para a 

redução no erro experimental (coeficiente de variação 

relativo a morte de plântulas jovens) após o ciclo 

completo do experimento. O experimento 1, 

completou com 882 indivíduos, e 1.176 indivíduos no 

experimento 2. 

O experimento 1 obedeceu ao delineamento 

estatístico inteiramente casualizado em arranjo 

fatorial 2 (clones) x 3 (espaçamentos), com 3 

repetições com adubação de cobertura NPK 06-30-10 

com doses de 250g por plântula na época do plantio, 

por tratamento num total de 18 unidades amostrais a 

serem analisadas. Cada unidade amostral 

contabilizou 25 árvores mensuráveis para análise 

descontando as bordaduras. 

Já o experimento 2, obedeceu também ao 

delineamento estatístico inteiramente casualizado em 

arranjo fatorial 3 (clones) x 3 (níveis de adubação de 

cobertura com doses de 250g por plântula para todos 

os 3 tipos de adubação utilizada neste experimento, 

NPK 06-30-10, NPK+UHF 06-30-10 0,3% 

B+1%Cu+1%Zn e Eucafós P-04), com 3 repetições 

por tratamento num total de 27 unidades amostrais a 

serem analisadas. Considerou-se também para o 

experimento 2, as 25 árvores mensuráveis para 

análise descontando as bordaduras. A área 

experimental apresentada, possui aproximadamente 

2,18 hectares e perímetro de 588 metros. 

A Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) 

utilizada no estudo foi um veículo de asa fixa com 

envergadura de 1,45m, construído em poliestireno 

expandido (EPS), com densidade de 
30 kg.m-3. Além dos componentes eletrônicos 

necessários ao voo, utilizou-se uma câmera digital 

Sony DSC-3000 10,1 Mp e distancia focal de 16mm 

e posteriormente Sony HX60V de 20 Mp e distancia 

focal de 16mm, com um payload (todos os 

equipamentos instalados no VANT para a realização 

do voo e missão atribuída ao veículo aéreo) de 2,6kg. 

Desta forma, o VANT utilizado neste estudo possuia 

uma autonomia de voo entre 14 a 18 minutos 

dependentes de condições meteorológicas.  

Em janeiro de 2018, foram utilizadas 20 imagens, 

obtidas em um único voo realizado em janeiro de 

2018, com uma resolução espacial de 

aproximadamente de 5.68 cm por pixel utilizando-se 

a câmera DSC-3000 (Ground Sample Distance - GSD 

de 5.68). Mais tarde, utilizou-se 42 imagens, obtidas 

em levantamento realizado em junho, utilizando-se 

uma câmera (Sony HX60V) com uma resolução 

espacial de 3.31 cm por pixel (GSD de 3.31). 

As etapas para a obtenção de imagens se iniciaram 

com o estudo preliminar da área a ser imageada, 

revisão dos equipamentos utilizados como câmera de 

bordo, manutenção e check list pre voo, seguida da 

elaboração do plano de voo pelo software Mission 

Planner e verificação do script da missão através do 

software Tower para Android, o qual também é 

utilizado durante o voo como telemetria de 

posicionamento, direção, altura, velocidade, tempo de 

voo, carga total da bateria e controle de disparos da 

camera (obtenção dos dados)(imagens), tomados a 

120m de altitude pelo RPA. 

O processamento das imagens  foi realizado por 

meio do software Agisoft PhotoScan Professional 

Edition Versão 1.3.5 com licença trial de 30 dias.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A partir dos dados coletados foi possivel a geração 

de mosaico digitais (Figuras 1.A e 1.C), bem como 

modelos digitais de superfícies (Figuras 1.B e 1.D) . 

Para se chegar ao mosaico de imagens, realiza-se  

seguinte sequência de etapas: alinhamento das 

imagens, construção da nuvem densa de pontos, 

construção do modelo tridimensional, por meio de 

triangulação, e por fim, associação com o 

ortomosaico gerado. 
 

. 
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Figura 1- Esquema representativo do processamento das imagens coletadas no Centro de Ciências Agrárias de Alagoas - UFAL por 

um sistema VANT, embarcado com uma câmera digital não métrica e GNSS para a navegação da RPA e da geração dos produtos 

finais pelo software Agisoft PhotoScan Profissional 1.3.5 trial, em que: A representa o modelo digital – mosaico de fotos em janeiro 

de 2018, B o mapa de elevação com modelagem de superfície (MDS) para janeiro de 2018 C representa o modelo digital – mosaico de 

fotos em junho de 2018, D o mapa de elevação com modelagem de superfície (MDS) para junho de 2018. 

 
Podemos observar entre as figuras 1.A e 1.C 

diferente grau de desenvolvimento da copa dos 

indivíduos jovens de Eucalyptus spp. no intervalo 

de 5 meses. Ainda, observa-se facilmente a 

diferença entre a cobertura do solo na área do 

plantio e as áreas adjacentes, baseado em 

elementos de fotointerpretação como: cor, 

tonalidade, textura, formato, sombra, contexto, 

dentre outros. 

Diante das imagens obtidas por meio da RPA 

confirma-se a possível observância quanto uma 

melhor análise e identificação por meio da 

refletância de diferentes culturas, sejam estes 

agrícolas ou florestais, florestais naturais e até 

mesmo de indivíduos vegetais de crescimento 

espontâneo não desejável, como as ervas daninhas, 

permitindo-se assim uma diferenciação de uso e 

ocupação do solo. 

Devido aos efeitos do vento pode haver a 

ocorrência de um deslocamento lateral da 

plataforma (aeronave) conhecido como “crab”, o 

que deve ser observado durante a seleção das 

imagens que comporão o mosaico digital bem 

como os produtos subsequentes (Júnior, 2015). 

Efeitos como esse atingem mais fortemente 

VANTs do que aeronaves convencionais, exigindo 

assim uma maior taxa de recobrimentos laterais e 

longitudinais por parte dos VANTs (60% e 70%, 

respectivamente).  

Por fim, gerou-se a ortofoto em formato TIFF 

pela capacidade de arquivos desse tipo registrar em 

seus meta dados as referências espaciais do produto 

gerado, tais como coordenadas na plataforma no 

momento da captura da imagem, e o sistema 

geodésico de referência utilizado. 

 

 

 
Figura 2 – Representividade da localização da área imageada no município de Rio Largo-AL, do Estado de Alagoas (A), área 

metropolitana intermunicipal Maceió - Rio Largo ampliada (B) e da ortofoto alocada em formato KMZ do Google Earth Pro localizando 

a área do experimento no Centro de Ciências Agrárias de Alagoas (C). 

 

É importante salientar que este trabalho não 

teve em seu escopo objetivo de tratar a acurácia 

posicional 

nas imagens, mas evidenciar por meio da resolução 

espacial, e temporal a aplicabilidade para avaliação 

visual de jovens florestas plantadas. Percebe-se, 

portanto, visualmente uma maior qualidade da 

imagem obtidas pelo VANT do que, por exemplo, 

pelas imagens disponibilizadas pelo Google Earth. 

Essa melhor resolução temporal, deve-se em parte, 

à baixa altitude de voo na qual o levantamento é 

realizado, bem como aos efeitos atmosféricos sobre 

a luz. 

O mosaico gerado em TIFF, foi ainda 

processado no software QGIS (Figura 2.A, 2.B e 

2.C), permitindo-se assim, se fazer uma série de 
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inferências relacionadas as medições de áreas, e 

monitoramento de áreas de interesse. Desta forma 

os VANTs viabilizam ainda outras aplicabilidades, 

haja vista, da possibilidade de embarque com 

sensores infravermelho próximo (NIR) e 

multiespectrais que ampliam os resultados. Além 

de um banco de dados que fornecerão distintos 

processamentos e aplicabilidades nos aspectos 

agrícola e florestal de precisão como índice de área 

foliar (IAF), índice normalizado da diferença 

vegetativa (NDVI), índice vegetativo ajustado ao 

solo (SAVI), índice verde vegetativo (GVI), sendo 

estes três últimos alcançados com câmeras NIR 

ainda se a atualização das bases cartográficas de 

áreas de interesse a baixo custo com vistas à 

tomada de decisões técnicas. 

Na figura 3.B podemos observar a distribuição 

efetivada durante a implementação dos 

experimentos de espaçamento e de adubação 

divididas em blocos distintos, dos clones tanto no 

experimento 1 quanto no experimento 2. 

 

A                                                            B 

 

          

Figura 3 - Espacialização do experimento e seus respectivos tratamentos diferenciados em A – experimento 1 - bloco 1, 2 e 3, dois 

tipos de clone e três diferentes espaçamentos; experimento 2 – bloco 1 e 2, três tipos de clone e três diferentes níveis de adubação e B 

– espacialização dos tratamentos por clone (VE 41, I 144 e TP 361) referentes aos dois experimentos, estes localizados no Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. 

 
Observou-se que no tratamento de espaçamento 

apenas os clones VE41 e I144 foram utilizados, 

enquanto no experimento 2 de adubação, foram 

utilizados os 3 clones (VE41, I144 e TP361) 

(Figura 3.A). Ainda observando a Figura 3.A, tanto 

nas unidades amostrais (25 árvores, descontadas as 

bordas) quanto nas áreas externas não mensuráveis 

do experimento, podemos visualizar o grau de 

falhas por linha de plantio, mortalidade por 

indivíduo, alinhamento de plantio de cada 

tratamento sendo estes contrastados na Figura 3.A. 

Sendo que na Figura 3.B fica explicitado as 

variedades utilizadas neste experimento. Em 

relação a mortalidade dos indivíduos (Tabela 

1)(Figura 1.A e 1.C) tanto na época de janeiro de 

2018 quanto em junho de 2018, foram 

considerados os indivíduos mortos com perda total 

de folhas devido a períodos de estiagem e fatores 

externos como ataque de pragas e/ou doenças que 

até o momento estão em processo de pesquisa. É 

possível observar tanto na parte de bordadura do 

experimento quanto na área útil de cada tratamento 

esta ocorrência, porém nesta última em menor 

grau. 

No experimento 1 referente aos espaçamentos, 

nos blocos 1, 2 e 3 o clone I144 apresentou cinco 

mortes no espaçamento 3x4, duas mortes no 

espaçamento 3x3 e uma morte no espaçamento 

3x2, totalizando oito mortes nas áreas 

correspondentes as unidades amostrais para janeiro 

de 2018 e dentro dos parâmetros utilizados, foi 

observado o revigoramento de um individuo jovem 

no espaçamento 3x4 para o clone I144 no mês de 

junho do mesmo ano. 

Foi detectado um problema na recontagem dos 

indivíduos a partir das ortofotos geradas em janeiro 

de 2018, que, devido ao replantio destes indivíduos 

durante a primeira etapa do experimento, estes 
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passaram a impressão que estariam iniciado o 

processo de morte (perda de folhas devido a 

diminuição quanto ao volume das copas e redução 

da área foliar) dos indivíduo apresentando na 

Figura 1.A.  

No clone VE41, ainda em relação ao mesmo 

experimento, blocos 1, 2 e 3 foi constatado duas 

mortes no espaçamento 3x3, duas mortes no 

espaçamento 3x2, e uma morte no espaçamento 

3x4, totalizando 5 mortes nas unidades amostrais, 

sendo estes dados confirmados posteriormente com 

os novos dados obtidos na ortofoto da figura 1.C 

relativo ao mês de junho do mesmo ano. 

No experimento 2 de adubação, para o período 

de janeiro de 2018, no bloco 1 e 2, foi observado a 

morte de 22 indivíduos, havendo uma concentração 

maior de mortes no lado sul de toda área do 

experimento que além de um ataque de pragas (Atta 

laevigata) ocorrido durante este período, nesta 

localizadade não existe a presença de um quebra 

vento biológico (cerca viva) e de plantas tipo 

arbóreas adultas, o que em teoria pode-se aumentar 

a temperatura em até 0,5ºC e aumentar a velocidade 

da evaporação foliar devido ao vento constante no 

local (difusão molecular e difusão turbulenta).  

Já na área não útil do experimento total na parte 

de bordadura externa, foi constatada a morte de 32 

indivíduos, sendo o número maior de mortes no 

lado sul corroborando com as informações já 

mencionadas sobre a provável falta de uma cerca 

viva, e um total de 68 mortes de indivíduos fora da 

área útil do experimento (bordadura e parte interna 

do experimento). Com o revigoramento de um 

indivíduo, em junho de 2018, devido ao processo 

de replantio no primeiro estágio deste experimento 

2. 

 
Tabela 1- Avaliação da mortalidade realizada por analise das imagens de drone nos experimentos 1 e 2 expressa por clones de 

eucalipto aos 6 meses de idade e seus respectivos tratamentos de espaçamento e adubação no Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Alagoas contadas visualmente na ortofoto após separar graficamente a parte útil do experimento. 

 Janeiro de 2018 Junho de 2018 

Experimento 1 
Mortalidade / Espaçamento 

Total (%) 
Mortalidade / Espaçamento 

Total (%) 
3 x 2 3 x 3 3 x 4 3 x 2 3 x 3 3 x 4 

Clone VE 41 2 2 1 5 (0,57) 2 2 1 5 (0,57) 

Clone I 144 1 2 5 8 (0,91) 1 2 4 7 (0,79) 

Total 3 4 6 13 (1,47) 3 4 5 12 (1,36) 

         

Experimento 2 

Mortalidade / Adubação 

Total (%) 

Mortalidade / Adubação 

Total (%) 
NPK 

Eucafós 

– P04 

NPK + 

UHF 
NPK 

Eucafós 

– P04 

NPK + 

UHF 

Clone VE 41 1 3 1 5 (0,43) 1 3 1 5 (0,43) 

Clone I 144 3 2 2 7 (0,60) 3 2 2 7 (0,60) 

CloneTP 361 7 2 1 10 (0,85) 6 2 1 9 (0,77) 

Total 11 7 4 22 (1,87) 10 7 4 21 (1,79) 

 
CONCLUSÕES 

Percebeu-se com o uso da tecnologia VANT, a 

confirmação de um grande potencial nas imagens 

obtidas, assim como uma maior celeridade e 

detalhamento no nível de obtenção de informações 

preliminares em aplicações de plantios florestais. 

 Estas informações podem ser em níveis 

experimentais, como no presente estudo ocorrendo 

uma diminuição no tempo de execução necessário 

para medições e inventários de campo. Desta 

forma,  consequentemente reduzindo a necessidade 

de pessoal quanto ao uso de ferramentas e 

diagnósticos.  

Avaliações em tempo quase real com resultados 

consistentes e de baixo custo, para a detecção e 

estimativas de danos florestais, para os 

experimentos aos quais não permitem um 

planejamento de pesquisa mais cuidadoso e 

experimentos de longo período.  

Quando estes, aplicados a nível comercial em 

grandes áreas florestais, há uma grande diminuição 

nos custos operacionais, substituindo o tradicional 

uso de aerolevantamentos. Estes, qual se utilizam 

de aeronaves convencionais quanto ao de pessoal 

necessário, tanto em solo, quanto no ar, sendo de 

serviços terceirizados ou não, como temporários ou 

efetivos para a execução e criação do inventário 

florestal. Reduzindo assim, para uma equipe 

mínima de uma ou duas pessoas, de uma RPA e 

seus acessórios de bordo. 

Ainda se conclui que o experimento está dentro 

dos limites aceitáveis quanto ao coeficiente de 

variação (CV) relativo a mortandade, devido à 

grande quantidade de plântulas replantados na 
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primeira etapa do experimento, fazendo que sua 

mortandade total, dentro da área útil, seja inferior a 

1,4% no experimento 1 e menor que 1,8% no 

experimento 2. 
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Alterações fisiológicas no desenvolvimento inicial de Jatropha curcas submetida ao estresse salino 
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RESUMO: Tendo em vista os efeitos da salinidade nas plantas, esta pesquisa objetivou avaliar as alterações fisiológicas 

em mudas de pinhão-manso submetidas ao estresse salino com CaCl2. O experimento foi desenvolvido em casa de 

vegetação no Laboratório de Fisiologia Vegetal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foram utilizadas 

sementes de J. curcas do genótipo CNPAE 263, cedidas pela Embrapa Agroenergia, Brasília – DF. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial, composto por quatro tratamentos salinos (0, 50, 75 e 100 

mM de CaCl2) e duas épocas de avaliações (15 e 30 dias), com cinco repetições cada. Semanalmente foram feitas as 

medições da altura da planta, do número de folhas e do diâmetro do caule. Após 15 e 30 dias de diferenciação avaliou-se 

o potencial hídrico foliar, o teor relativo de água, os teores de pigmentos fotossintetizantes e o índice SPAD. A altura e 

número de folhas foram afetados negativamente nos tratamentos 75 e 100 mM, ja o diâmetro de caule não obteve diferença 

estatística. O potencial hídrico foliar foi reduzido nos tratamentos de 75 e 100 mM de CaCl2 em ambas as avaliações; 

enquanto que o TRA aumentou para o tratamento de 50 mM, na última avaliação. Os pigmentos fotossintéticos 

mantiveram-se inalterados na primeira avaliação, porém na avaliação final houve redução para os tratamentos 50 e 100 

mM de CaCl2. O diâmetro do caule e o índice SPAD não foram alterados em função do estresse imposto. Com os 

resultados obtidos, pode-se afirmar que plantas de Jatrophacurcas L. do genótipo CNPAE 263 são tolerantes à salinidade, 

podendo suportar solos que tenham níveis de até 75 mM de CaCl2, sem provocar danos no crescimento, nas relações 

hídricas e na produção dos pigmentos fotossintéticos. 

Palavras-chave:Pinhão manso, biometria, clorofilas. 

 

Physiological changes in the initial development of Jatropha curcas submitted to abiotic stresses 

 
ABSTRACT: Considering the effects of salinity on plants, this research aimed to evaluate the physiological changes in 

J. curcas seedlings submitted to saline stress with CaCl2. The experiment was carried out in a greenhouse at the 

Laboratory of Plant Physiology of the Federal Rural University of Pernambuco. It was used seeds of J. curcas of the 

genotype CNPAE 263, provided by Embrapa Agroenergia, Brasília - DF. The experimental design was completely 

randomized with four saline treatments (0, 50, 75 and 100 mM CaCl2) with two evaluation periods (15 and 30 days), with 

fiver eplicate seach. Measurements of plant height, leaf number, and stem diameter were done weekly. After 15 and 30 

days of differentiation, leaf water potential, relative water content, photosynthetic pigmentcontents and SPAD index were 

evaluated. The height and number of leaves were negatively affected in the 75 and 100 mM treatments, however, the stem 

diameter did not show statistical difference. The leaf water potential was reduced in treatments of 75 and 100 mM CaCl2 

in both evaluations; while the TRA increased for the treatment of 50 mM in the last evaluation. The photosynthetic 

pigments were unchanged in the first evaluation, but in the final evaluation there was reduction for the 50 and 100 mM 

CaCl2 treatments. The diameter of the stem and the SPAD index did not change due to the stress imposed. With the results 

obtained, it can be affirmed that Jatropha curcas L. plants of genotype CNPAE 263 are tolerant to salinity, being able to 

support soils that contain levels up to 75 mM CaCl2, without causing damage to growth, water relations and the 

production of photosynthetic pigments. 

Keywords:Pinhão manso,biometry, chlorophylls. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Jatropha curcas L., conhecida vulgarmente 

como pinhão-manso, é uma espécie nativa da 

América Central e da América do Sul, e 

rapidamente foi introduzida em outros países 

tropicais e nos continentes Africano e Asiático 

(HELLER, 1996; AUGUSTOS et al., 2002; 

SATURNINO et al., 2005). Pertencente à família 

Euphorbiaceae, é caracterizada como planta 

suculenta de crescimento rápido, podendo alcançar 

de 3 a 5 metros de altura, com diâmetro que pode 

variar entre 20 e 30 cm (SATURNINO et al., 2005; 

BASHA et al., 2009) 

Essa espécie pode ser propagada pelas vias 

vegetativas, clonais ou seminais. O meio mais 

comum de propagação é através da estaquia, porém 
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o plantio direto tem grande sucesso visto que as 

sementes de J. curcas não apresenta nenhum tipo 

de dormência, facilitando a sua propagação 

(MOREIRA, 2013; SATURNINO et al., 2005). 
No Brasil, mais precisamente na região 

Nordeste, o pinhão-manso vem ganhando bastante 

espaço, isso graças a sua ampla gama de usos, se 

destacando na medicina popular onde todas as 

partes da planta são utilizadas e na produção de 

biodiesel, caracterizada pela baixa emissão de 

dióxido de enxofre (ACKON; ERTEL, 2005; 

HELLER, 1996). Também é uma espécie com 

grande potencial na recuperação de áreas 

degradadas por ser uma planta que necessita de 

bastante insolação e por apresentar metabolismo 

C3-CAM, conferindo resistência a ambientes secos 

e salinos (FOIDL et al., 1996; MATOS et al., 

2013). 
A salinidade está associada com a presença de 

cátions como sódio, cálcio, magnésio, potássio e 

pelos ânions cloreto, sulfato, carbonato e 

bicarbonato (TAIZ; ZAIGER, 2006; MIRANDA et 

al., 2008). O excesso desses sais tem causado 

muitos prejuízos às culturas, apesar de ser um 

processo natural em algumas áreas, à ação 

antropogênica vem intensificando e ampliando a 

salinização através de processos como irrigações 

inadequadas e manipulações inadequadas da 

adubação (NERY et al., 2009; SACRAMENTO et 

al., 2014; PEDROTI et al., 2015). 

O efeito da salinidade nos vegetais varia de 

acordo com a intensidade da salinidade, com a 

característica do genótipo e o estágio de 

desenvolvimento da planta, porém em sua maioria 

são efeitos negativos causando mudanças 

fisiológicas que podem ser prejudiciais ou 

deletérias para o vegetal (TAIZ; ZEIGER, 2006). 

Quando o efeito é causado pelo excesso de sais 

os principais problemas referem-se à dificuldade de 

absorção da água, toxicidade de íons específicos e 

alterações nos processos fisiológicos (DIAS & 

BLANCO, 2010). Esses efeitos afetam diretamente 

o desenvolvimento da planta, podendo variar de 

decréscimo no crescimento e na produção de 

biomassa até a morte do indivíduo. 

Alguns vegetais apresentam adaptações ao 

estresse salino, e uma delas é o aumento da taxa de 

solutos orgânicos no interior das células, chamado 

também de ajuste osmótico, e mantém a 

concentração de sais no citoplasma em níveis 

baixos, o que permite os indivíduos tolerantes se 

adaptar e viverem nessas condições (DIAS & 

BLANCO, 2010). 

Visto isso, a presente pesquisa teve como 

objetivoavaliar as alterações fisiológicas em mudas 

de Jatropha curcas submetidas ao estresse salino 

com CaCl2. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na casa de 

vegetação do Laboratório de Fisiologia Vegetal 

(LFV) da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). Foram utilizadas sementes 

de Jatropha curcas de um novo genótipo o CNPAE 

263, cedidas pela Embrapa Agroenergia, Brasília – 

DF. As sementes foram postas para germinar em 

duas bandejas de polietileno preenchidas com areia 

lavada, sendo regadas diariamente com água. Após 

a germinação continuoua rega diária até as mesmas 

emitirem o primeiro par de folhas. 

Após a emissão do primeiro par de folhas, 20 

mudas foram selecionadas quanto à sanidade e 

tamanho e posteriormente transferidas para vasos 

de polietileno contendo areia lavada, com 

capacidade para 8 kg. Para evitar a evaporação da 

água e proliferação de algas, foram cortados discos 

de plástico preto e postos na superfície dos vasos. 

Depois de transplantadas, as plantas passaram 

por um período de 30 dias de aclimatação, sendo 

regadas diariamente. A rega foi realizada com a 

alternância de água e solução nutritiva a ½ força de 

Hoagland e Arnon (1950), sendo dois dias com 

água e um dia com solução. 

Posterior ao período de aclimatação, foi 

realizada a diferenciação dos tratamentos. O 

delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, em arranjo fatorial 4 x 2 

correspondendo a quatro tratamentos salinos (0, 50, 

75 e 100 mM de CaCl2) e duas épocas de avaliações 

(15 e 30 dias), com cinco repetições cada. Para o 

preparo das soluções salinas, o CaCl2 foi 

adicionado na solução nutritiva de Hoagland e 

Arnon (1950) à ½ força, as concentrações 

adequadas para cada tratamento. As soluções 

foram armazenadas em galões plásticos com 

capacidade de 50 L. 

Para a manutenção da concentração referente a 

cada tratamento, foram realizadas semanalmente as 

medições da condutividade elétrica do drenado dos 

vasos, utilizando um condutivímetro portátil. 

Após 15 e 30 dias de submissão aos tratamentos 

salinos, foram realizadas as avaliações fisiológicas 

e foi feita a coletada do material vegetal. 

Durante o período do experimento, 

semanalmente foram feitas as medições da altura 

da planta (AP), donúmero de folhas (NF) e do 
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diâmetro do caule (DC). A altura da planta 

inicialmente, quando realizado o transplantio, foi 

mensurada com uma régua convencional, e 

posteriormente as medições de altura foram feitas 

com uma trena, considerando uma marcação 

indelével feita a 1 cm do solo, até a inserção do 

ápice do caule. As folhas foram contabilizadas a 

partir da sua total expansão e quando apresentava 

coloração verde. Já o diâmetro do caule foi 

mensurado utilizando-se um paquímetro digital 

DIGIMESS, com precisão de 10-2 mm, na mesma 

região marcada a 1cm do solo. 

As análises do potencial hídrico foliar (w) 

foram feitas aos 15 e 30 dias após a imposição da 

salinidade, na segunda folha completamente 

expandida, no horário das 12 horas.Após coletadas, 

as folhas foram embaladas em papel filme e 

acondicionadas em caixa de isopor resfriada, para 

não haver a perda de umidade. Em seguida, as 

medidas foram feitasutilizando-se a câmara de 

pressão de Scholander, segundo metodologia 

descrita por Scholander et al., (1965). 

Para a avaliação do teor relativo de água (TRA) 

coletou-se a terceira folha completamente 

expandida de cada planta ao mesmo tempo e da 

mesma forma da coleta para o w. De cada folha 

foram recortados 6 discos foliares, desprezando-se 

as nervuras principais, pesados em balança de 

precisão, para a obtenção do peso da matéria fresca 

(PMF). Os discos foram postos em placas de Petri 

contendo água destilada e armazenados em 

ambiente refrigerado por 24 horas. Após esse 

tempo os discos foram enxugados com papel toalha 

e pesados novamente, para obtenção do peso da 

matéria túrgida (PMT). Em seguida os discos 

foram acondicionados em embalagens de papel e 

postos em uma estufa de circulação de ar forçada a 

65°C, para a obtenção do peso da matéria seca 

(PMF). De posse dos dados, calculou-se o TRA de 

acordo com a seguinte fórmula: TRA = (PMF-

PMS) / (PMT-PMS) x 100 (CAIRO, 1995). 

Aos 15 e 30 dias após a diferenciação dos 

tratamentos, determinou-se o índice verde, além 

dos teores de clorofila a, b e carotenoides. Para a 

avaliação do índice de verde na folha foi utilizado 

um medidor portátil (SPAD). Para a determinação 

dos teores dos pigmentos, pesou-se 0,1 g do limbo 

foliar das mesmas folhas coletadas para a avaliação 

do TRA. Esse material foi fragmentado em 

pequenos pedaços e em seguida posto em tubos de 

ensaio com tampas rosqueáveis e revestido em 

papel alumínio, com adição de 10 mL de álcool 

etílico a 95%. Os tubos foram armazenados em 

geladeira por 48 horas e em seguida foram 

realizadas as leituras em espectrofotômetro. Para as 

clorofilas a e b, e carotenóides foi utilizado um 

espectrofotômetro de massa, nos seguintes 

comprimentos de onda 664, 649 e 470 nm, 

respectivamente, e calculados segundo as fórmulas 

propostas por Lichtenthaler e Buschmann (2001). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e as médias comparadas entre 

si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. As análises estatísticas foram 

realizadas através do software Assistat, versão 7.7. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De modo geral, a altura das plantas variou de 

24,4 cm a 66,4 cm (Figura 1A). Aos sete dias de 

diferenciação os tratamentos 50, 75 e 100 mM de 

CaCl2 obtiveram acréscimos de 38, 10 e 6%, 

respectivamente, em relação ao tratamento controle 

com média de média de 35,89 cm. Na terceira 

semana de submissão ao estresse o tratamento 

controle obteve média de 53,6 cm e os tratamentos 

75 e 100 mM de CaCl2 obtiveram decréscimos de 

11 e 17%, respectivamente. Aos 30 dias após a 

salinidade, não houve diferenças estatísticas 

significativas, onde os tratamentos 0, 50, 75 e 100 

mM de CaCl2 obtiveram alturas médias de 61,2 cm, 

66,4 cm, 54,0 cm e 51,9 cm, respectivamente. 
Conforme pode ser observado da Figura 1B, 

apenas as plantas do tratamento de 100 mM de 

CaCl2 reduziram a quantidade de folhas a partir da 

primeira semana após a diferenciação. A partir da 

segunda semana as diferenças foram mais 

aparentes entre os tratamentos, e aos 30 dias 

observou-se um decréscimo para o número de 

folhas nos tratamentos 75 mM de CaCl2 e 100 mM 

de CaCl2, que apresentaram valores médios de 21,5 

e 20,0 folhas, respectivamente. 

Quanto ao diâmetro do caule, as médias 

variaram de 14,2 a 25,9 mm. E não houve diferença 

significativa entre os tratamentos durante o tempo 

de exposição ao estresse salino (Figura 1C). 
A redução do crescimento das plantas pode ser 

causada quando há perda da água que se encontra 

no interior das suas raízes, isso ocorre dependendo 

do grau de salinidade do solo, fazendo então que o 

potencial osmótico dos vegetais fique menor que o 

do solo, inibindo a atividade meristemática e o 

alongamento celular (AYERS & WESTCOT, 

1999; SCHOSSLER et al., 2012). Quando há 

presença em excesso de um determinado ion pode 

haver um desequilíbrio nutricional na planta, o que 
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também acarreta na redução do crescimento dos 

vegetais (DIAS & BLANCO, 2010).  

A alta quantidade de sais também pode afetar a 

concentração de íons no fluxo transpiratório, assim 

afetando a estrutura das folhas (PEDROTTI et al., 

2010). Uma das mudanças morfológicas e 

fisiológicas apresentado pelas plantas quando em 

déficit hídrico é a perda de folhas (MATOS et al., 

2013). Segundo Fageria (1989) e Matos et al. 

(2013) a diminuição no número de folhas, quando 

há estresse salino, resulta de uma  adaptação das 

plantas para poder haver a diminuição da água 

perdida pela transpiração. 

 
 

 

 

Figura 1. Valores médios do crescimento de mudas de 

Jatrophacurcas L. cultivadas em casa de vegetação sob 

diferentes níveis de salinidade (0, 50, 75 e 100 mM de CaCl2). 

Altura da planta (A), número de folhas (B) e diâmetro do caule 

(C). Letras minúsculas comparam os períodos das avaliações 

e maiúsculas, os tratamentos. Letras iguais não diferem entre 

si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Para o potencial hídrico foliar, foi verificado 

que aos 15 dias de exposição ao estresse salino 

houve decréscimo para os tratamentos de 75 e 100 

mM de CaCl2, quando as plantas desses 

tratamentos tiveram médias de -24,3 e -22,3 MPa, 

enquanto nas plantas controle, esses valores foram 

de -16,5 MPa (Figura 2). Aos 30 dias após a 

diferenciação dos tratamentos salinos, verificou-se 

uma recuperação das plantas nos tratamentos de 50 

e 75 mM de CaCl2.Houve um aumento no potencial 

hídrico foliar para o tratamento 75 mM de CaCl2, 

com média de -19,7 MPa, em relação a primeira 

avaliação. Para o tratamento 100 mM os resultados 

foram semelhantes aos da primeira avaliação, na 

qual obteve o valor médio de -25,7 MPa. O 

tratamento controle apresentou média de -18,2 

MPa, conferindo um decréscimo em relação a 

primeira avaliação, enquanto que o 50 mM de 

CaCl2 obteve valor médio de -18,0 MPa, que 

resulta em um acréscimo para o potencial hídrico 

foliar em relação a 15 dias. 
 

 

 

Figura 2. Valores médios do potencial hídrico foliar (f) de 

mudas de Jatropha curcas L. cultivadas em casa de vegetação 

sob diferentes níveis de salinidade (0, 50, 75 e 100 mM de 

CaCl2), avaliados no período de 15 e 30 dias após a 

diferenciação dos tratamentos. Letras minúsculas comparam 

as avaliações e maiúsculas, os tratamentos. Letras iguais não 

diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Como pode ser observado na Figura 3, o 

estresse salino não influenciou no teor relativo de 

água (TRA) das plantas após 15 dias da imposição 

do sal, quando o TRA foi de 65, 72, 71 e 73% para 

os tratamentos 0, 50, 75 e 100 mM de CaCl2, 

respectivamente. Já para a avaliação 30 dias após a 

imposição do sal, houve diferença estatística só 

para o tratamento 50 mM de CaCl2, que obteve 

valor de TRA de 79,6%, aumento de 11% em 

relação ao controle, que apresentou valor de TRA 

de 68,5%. 
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Figura 3. Teor Relativo de Água (TRA) de mudas de 

Jatrophacurcas L. cultivadas em casa de vegetação sob 

diferentes níveis de salinidade (0, 50, 75 e 100 mM de CaCl2) 

no período de 15 e 30 dias após a diferenciação dos 

tratamentos salinos. Letras minúsculas comparam as 

avaliações e maiúsculas, os tratamentos. Letras iguais não 

diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Para Matos et al. (2013), além do metabolismo 

C3-CAM, o outro fator que contribui para a 

tolerância ao déficit hídrico e a salinidade do solo 

ao pinhão-manso, é a suculência do caule, pois 

mantém as folhas hidratadas em condições de 

pouca disponibilidade de água. 

Após 15 dias de exposição ao estresse salino, os 

teores dos pigmentos fotossintetizantes não foram 

alterados (Figura 4). Os teores de clorofila a nas 

plantas de pinhão-manso variaram de 0,71 a 0,82 

mg/g.MF (Figura 4A). Já no teor de clorofila b, a 

menor média foi verificada no tratamento controle 

(0,24 mg/g.MF), enquanto que a maior foi para 75 

mM de CaCl2 (0,31 mg/g.MF), porém não houve 

diferença estatística entre os tratamentos (Figura 

4B). Os resultados de carotenóides, variaram de 

0,19 a 0,20 mg/g.MF, respectivamente (Figura 4C). 

Figura 4. Teores de pigmentos fotossintéticos em mudas de 

Jatrophacurcas L. cultivadas em casa de vegetação sob 

diferentes níveis de salinidade (0, 50, 75 e 100 mM de CaCl2) 

no período de 15 e 30 dias após a diferenciação de tratamento. 

Clorofila a (a), clorofila b (b)e carotenoides (c). Letras 

minúsculas comparam as avaliações e maiúsculas, os 

tratamentos. Letras iguais não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

Para o valor de indice de verde pelo método não 

destrutivo, em ambas as avaliações não houveram 

alterações significativas entre os tratamentos, como 

pode ser observado na figura 5. 
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Figura 5. Índice SPAD em plantas de Jatrophacurcas L. 

cultivadas em casa de vegetação sob diferentes níveis de 

salinidade (0, 50, 75 e 100 mM de CaCl2) no período de 15 e 

30 dias após a diferenciação de tratamento.Letras minúsculas 

comparam as avaliações e maiúsculas, os tratamentos. Letras 

iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

 As degradações das clorofilas a e b é umas das 

consequências do estresse hídrico causado pela 

salinidade, que induz a foto-inibição e diminuição 

da eficiência fotossintética, também pode afetar de 

forma negativa processos como divisão e expansão 

celular (LONG et al., 1994). Além disso, a 

deficiência hídrica favorece o desenvolvimento de 

espécies reativas ao oxigênio, que causam efeitos 

negativos ao metabolismo vegetal, por levar a 

oxidação dos pigmentos fotossintéticos (SILVA et 

al., 2009). 

 O efeito tóxico do sal contribui para a 

diminuição dos níveis de clorofila nas 

plantas,acelerando o processo de degradação das 

mesmas (MATOS et al., 2013). De acordo com 

Viana e Kiehl (2010) os pigmentos fotossintéticos 

são altamente influenciados pelo estado nutricional 

do vegetal, logo se houver um desequilíbrio 

nutricional, que pode ser causado pela presença em 

excesso de um sal, pode haver declínio ou 

incrementos desses pigmentos. 

 

CONCLUSÃO 

Com os resultados obtidos, pode-se afirmar que 

plantas de Jatropha curcas L. do genótipo CNPAE 

263 são tolerantes à salinidade, podendo suportar 

concentrações salinas de até 75 mM de CaCl2, sem 

provocar danos no crescimento, nas relações 

hídricas e na produção dos pigmentos 

fotossintéticos. 

Diante do exposto, o genótipo CNPAE 263 

suporta salinidade moderada e pode ser 

recomendado para plantio em solos medianamente 

salinos. 
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Resumo: A Erythrina velutina é uma espécie florestal que possui grande importância econômica e cultural para o 

semiárido brasileiro. Este trabalho teve como objetivo avaliar biometricamente sementes de Erythrina velutina Willd e 

dessa forma classificá-las em classes distintas de acordo com os parâmetros avaliados, tais como, o comprimento, 

espessura, largura e peso da semente. Observou-se que 24% das sementes apresentaram o comprimento na classe de 13,52 

e 14,28 mm, para a largura, 29% das sementes se enquadram na classe de 8,07 a 8,69 mm. Para a espessura, a classe de 

8,57 a 9,13 mm obteve 22% das sementes, e 21% apresentaram o peso na classe de 0,506 a 0,578 g. A massa média de 

200 sementes foi de 0,551 g. Portanto, foi possível concluir que as sementes da espécie estudada apresentam 

grande variabilidade em todos os aspectos morfométricos analisados. 
Palavras-chave: Biometria; Caatinga; variabilidade.  

 

Morphometric analysis seed Erythrina velutina Willd  

 
ABSTRACT: Erythrina velutina is a forest specie that has great economic and cultural importance to the brazilian 

semiarid. This work was aimed to evaluate biometrically Erythrina velutina Willd’s seeds and to classify them into 

different classes according to the parameters evaluated, such as the length, thickness, width and weight of the seed. It 

was observed that 24% of the seeds presented the length in the class of 13.52 and 14.28 mm, for the width, 29% of the 

seeds fall in the class  8.07 to 8.69 mm. For the thickness, the class 8.57 to 9.13 mm had 22% of the seeds, and 21% had 

a weight in the class 0.5064 to 0.5783 g. The mass of 200 seeds was 0,551 g. Therefore, it was possible to conclude that 

the seeds of the species studied present great variability in all morphometric aspects analyzed. 

Keywords: Biometry; caatinga; variability. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O gênero Erythrina compreende cerca de 115 

espécies, distribuídas em todas as regiões tropicais 

do mundo. No Brasil, são encontradas cerca de 12 

espécies, das quais oito ocorrem no Nordeste, 

destacando com grande importância a Erythrina 

velutina Willd. (CARVALHO, 2008). Esta espécie 

também é conhecida como mulungu, suinã, 

canivete e corticeira é uma árvore de crescimento 

rápido, podendo alcançar de 8 a 12 metros de 

altura. Seu tronco varia entre 40 a 70 cm de 

diâmetro, suas folhas são alternas espiraladas, 

compostas trifoliadas, pecioladas, com folíolos 

ovalados a orbiculares. Apresenta inflorescências 

em panículas terminais curtas, com flores de cor 

vermelho-coral e frutos vagem pulverulentas, com 

poucas sementes de cor vermelho-enegrecida. 

Ocorre do Nordeste, desde o estado do Ceará até a 

Bahia, e também em Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e São Paulo. Por ser uma planta decídua e heliófila 

ocorrem de preferência em várzeas úmidas e nas 

margens de rios da Caatinga (LORENZI, 2008). 

Devido aos seus diversos usos, o mulungu 

possui grande importância econômica e cultural. 

Suas sementes podem ser utilizadas na confecção 

de pulseiras colares e brincos; suas flores 

produzem uma tinta amarelo-avermelhada, que 

pode ser usada para tingir panos; sua madeira é leve 

e porosa limitando assim suas aplicações, porém 

essa é muito utilizada pelos sertanejos, servindo 

para fazer cavaletes, boias, paus-de-jangadas, 

balsas, caixotarias, brinquedos e tamancos 

(CARVALHO, 2008). Também é utilizada na 

medicina popular no Nordeste Brasileiro, pois 

suacasca possui propriedades sudoríficas, calmante 

e emoliente, enquanto que o seu fruto seco possui 

ação anestésica local que é usado na forma de 

cigarro como odontálgico, embora ainda não tenha 

sido comprovadas cientificamente a eficácia e 

segurança de seu uso (LORENZI; MATOS, 2002). 
Através dos estudos de biometria de sementes é 

possível a distinção de espécies do mesmo gênero, 

auxiliando nos estudos das características de 

dispersão e do estabelecimento de plântulas 
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(CRUZ et al., 2001; DE-CARVALHO et al., 2005), 

podendo assim classificar as sementes em seus 

respectivos grupos ecológicos (BASKIN; 

BASKIN, 1998). A massa e o tamanho das 

sementes permitem a diferenciação na formação de 

lotes mais homogêneos, e estão diretamente 

relacionadas com o vigor e o poder germinativo. 

Assim sementes maiores e mais pesadas terão 

melhor qualidade fisiológica, o que pode ser 

vantajoso sob condições de estresse hídrico e de 

sombreamento (ANDRADE et al., 1996; 

POUPINIGIS, 1985). No entanto, sementes 

menores têm uma maior facilidade de dispersão e 

germinam mais rápido em condições ambientais 

desfavoráveis (HARPER et al., 1970). 

O tamanho das sementes também pode 

influenciar no grau de umidade das mesmas 

(CARVALHO et al., 1998), possibilitando o 

conhecimento de características que auxiliam na 

escolha de equipamentos adequados para a 

colheita, secagem, beneficiamento e 

armazenamento, o que viabiliza a preservação da 

qualidade física, fisiológica e sanitária (NERY et 

al., 2004). A biometria é importante para obtenção 

de dados morfológicos para espécies de plantas, 

pois através de estudos biométricos também é 

possível obter resultados de adaptações das 

espécies em resposta ao meio no qual essas vivem 

(DE-CARVALHO et al., 2005). 

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar biometricamente sementes de Erythrina 

velutina Willd e dessa forma classificá-las em 

classes distintas de acordo com os parâmetros 

avaliados.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Laboratório de 

Fisiologia Vegetal da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco (UFRPE), com sementes 

provenientes do Centro de Referência para 

Recuperação de Áreas Degradadas 

(CRAD/UNIVASF), localizado no município de 

Petrolina, no estado de Pernambuco. Utilizou-se 

quatro repetições de 50 sementes cada, totalizando 

200 sementes, sendo escolhidas ao acaso.  

As variáveis biométricas analisadas foram: 

comprimento, largura, espessura e peso. 

Considerou-se como comprimento, a região 

compreendida entre a porção basal e a apical; e a 

largura e espessura foram tomadas na parte 

intermediária dos frutos. Para a mensuração do 

comprimento, da largura e da espessura foi 

utilizado um paquímetro digital, com precisão 0,01 

da marca DIGIMESS. Já o peso das sementes foi 

realizado em balança analítica, da marca 

SHIMADZU, modelo AY220, com precisão de 

0,0001 g. Para classificação de classes utilizou-se 

os seguintes intervalos entre as classes: 0,76 cm 

para comprimento; 0,62 cm para largura; 0,56 cm 

para espessura e 0,07 g para o peso. Foram 

calculadas também as médias das devidas 

variáveis. 

Os dados foram analisados mediante a 

distribuição de frequência, com determinação dos 

valores máximo e mínimo, da média, do desvio 

padrão e do coeficiente de variação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a tabela 1, nota-se que os valores 

médios para o comprimento, a largura, a espessura 

e o peso foram de 14,02 mm (com amplitude de 

10,50 a 17,30 mm), 8,35 mm (com amplitude de 

6,20 a 11,81 mm), 8,67 mm (com amplitude de 

6,35 a 11,35 mm) e 0,551 g (com amplitude de 

0,291 a 0,938 g), respectivamente. Em pesquisa 

com sementes de mulungu coletadas em área de 

brejo de altitude, encontraram valores para o 

comprimento, a largura e a espessura semelhantes 

aos da presente pesquisa, com médias de 13,4 mm, 

9,2 mm e 7,8 mm, respectivamente Silva Junior et 

al., (2012). Ao avaliarem a morfometria de 

sementes de mulungu coletadas em árvores de 

fragmentos florestais no município de Areia-PB, 

observaram valores médios para o comprimento, a 

largura e a espessura de 12,54 mm, 8,15 mm e 7,66 

mm, respectivamente Silva et al., (2008). 

Além desses dados, em uma outra pesquisa 

realizada por Souza (2016) nos estados de 

Pernambuco e Sergipe, os resultados apresentaram 

uma maior massa e tamanho para o lote de 

Pernambuco em relação ao lote de Sergipe, 

possuindo o comprimento da maioria das sementes 

entre 14,72 e 15,41 mm, a largura entre 8,95 e 9,38 

mm e a espessura entre 8,81 e 9,28 mm e quanto à 

do estado de Sergipe, comprimento entre 13,34 e 

14,03 mm, largura entre 9,38 e 9,80 mm e 

espessura entre 8,33 e 8,81 mm, possuindo em 

relação ao presente estudo valores mais próximos 

do comprimento e espessura do lote de Sergipe e 

valores mais próximos quanto a largura para o lote 

de Pernambuco. 

Essa variabilidade da morfometria das sementes 

é muito importante. Para Ferreira e Borghetti 

(2004), sementes consideravelmente maiores são 

associadas na literatura às plântulas com alto vigor, 

fotossinteticamente ativas, o que favorece sua 
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sobrevivência em ambientes com baixa 

iluminação. 

 

Tabela1. Valores máximo, médio e mínimo do comprimento, largura, espessura e peso de sementes de Mulungu (Erythrina Velutina 

Willd). 

Variáveis Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Peso (g) 

Valor máximo 17,30 11,81 11,35 0,938 

Média 14,02 8,35 8,67 0,551 

Valor mínimo 10,50 6,20 6,35 0,291 

Desvio padrão 1,43 0,88 0,96 0,13 

CV (%) ±10,23 ±10,55 ±11,07 ±24,29 

Na figura 1A, podemos notar que o 

comprimento da maioria das sementes (47%) se 

encontra entre 13,52 e 14,28 mm, seguido pela 

classe de 14,28 a 15,03 mm, com 17% do total de 

sementes. De acordo com a figura 1B, 22% das 

sementes apresentaram espessuras no intervalo de 

8,57 a 9,13 mm. Já os intervalos de 8,02 a 8,57 mm 

e de 9,13 a 9,68 mm apresentaram a mesma 

quantidade de sementes, cerca de 20%. 

De acordo com a figura 1C, 29% das sementes 

se enquadram com largura de 8,07 a 8,69 mm, 

seguida pelas classes 7,45 a 8,07 mm e 8,69 a 9,32 

mm, com 20,5% cada. Dados semelhantes foram 

obtidos por Silva et al. (2008), na qual a classe que 

predomina maior quantidade de sementes é de 8,01 

a 8,44 mm. É importante citar que apenas uma 

semente foi encontrada entre 11,19 a 11,81 mm, e 

o grupo que antecede essa classe não apresentou 

nenhuma semente. 

Na Figura D, consta os dados referentes ao peso 

das sementes, onde a grande maioria destas 

apresentaram peso entre 0,506 a 0,578 g, 

representando 21% do total. A classe de 0,5783 a 

0,6501 g, também apresentou um grande número 

de sementes, cerca de 19%. 

A massa média de 200 sementes foi de 0,551 g. 

Valores diferentes foram obtidos por Silva Junior 

(2009) em estudo com sementes de mulungu 

coletadas na caatinga e em brejos de altitude, 

quando as mesmas apresentaram valor médio de 

3.787 e 2.188 sementes por quilo, repectivamente. 

Essa diferença pode ser justificada pelo fato das 

sementes da presente pesquisa terem um peso 

superior aos encontrados pelos referidos autores.  

 

 

A 

B 
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Figura 1. Distribuição das classes de comprimento (A), largura 

(B), espessura (C) e peso (D) para sementes de Mulungu 

(Erythrina VelutinaWilld.). 

 

CONCLUSÃO 

Portanto, foi possível concluir que as sementes 

de Erythrina Velutina Willd estudadas apresentam 

grande variabilidade em todos os aspectos 

morfométricos analisados.  
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RESUMO: Infecções provocadas por patógenos multirresistentes têm elevado os índices de mortalidade em todo o 

mundo, o que tem levado pesquisadores a buscar novas alternativas terapêuticas. Espécies do gênero Eucalyptus são 

conhecidas por produzirem substâncias com ação antimicrobiana. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a 

atividade antimicrobiana e moduladora do extrato etanólico de E. camaldulensis Dehn, frente a cepas de Staphylococcus 

aureus resistentes a antibióticos beta-lactâmicos. O extrato etanólico foi obtido a partir da maceração das folhas secas de 

E. camaldulensis com etanol absoluto. A concentração Inibitória Mínima (CIM) do extrato foi determinada pelo método 

de microdiluição em caldo utilizando microplacas de 96 poços. A CIM dos antibióticos foi realizada utilizando-se o 

mesmo método, na presença e ausência do extrato vegetal. Constatou-se que, o extrato etanólico desta espécie não 

apresentou atividade antibacteriana (CIM > 1000 µg mL-1). Quando associado aos fármacos beta-lactâmicos, o mesmo 

potencializou suas ações, frente às cepas testadas, com exceção da ceftriaxona para S. aureus 23 e da cefuroxima para S. 

aureus MED 55. Este resultado sugere que o extrato avaliado tem capacidade de modificação e redução da resistência 

bacteriana. Deste modo, observa-se que o extrato pode representar uma nova fonte de compostos bioativos úteis para o 

tratamento de infecções por S. aureus. Entretanto, estudos posteriores devem ser realizados com uma variedade maior de 

cepas resistentes, além da utilização de outros fármacos para uma compreensão dos mecanismos de ação entre os 

compostos e sua posterior utilização na indústria farmacêutica. 

Palavras-chave: Atividade biológica, produtos naturais, resistência bacteriana. 

 

Antimicrobial and modulatory activity of Eucalyptus camaldulensis Dehn against multiresistant bacteria  

 

ABSTRACT: Infections caused by multiresistant pathogens have raised mortality rates worldwide, prompting 

researchers to seek new therapeutic alternatives. Species of the genus Eucalyptus are known to produce substances with 

antimicrobial action. Thus, the objective of this research was to evaluate the antimicrobial and modulatory activity of the 

ethanolic extract of E. camaldulensis Dehn, against strains of Staphylococcus aureus resistant to beta-lactam antibiotics. 

The ethanolic extract was obtained from the maceration of the dry leaves of E. camaldulensis with absolute ethanol. The 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of the extract was determined by the broth microdilution method using 96-well 

microplates. The MIC of the antibiotics was carried out using the same method, in the presence and absence of the plant 

extract. It was verified that, the ethanolic extract of this species did not present antibacterial activity (MIC > 1000 µg 

mL-1). When it was associated with beta-lactam drugs, it potentiated its actions against the strains tested, with the 

exception of ceftriaxone for S. aureus 23 and cefuroxime for S. aureus MED 55. This result suggests that the extract 

evaluated has the ability to modify and reduce bacterial resistance. Thus, it is noted that the extract may represent a novel 

source of bioactive compounds useful for the treatment of S. aureus infections. However, further studies should be carried 

out with a larger variety of resistant strains, as well as the use of other drugs for an understanding of the mechanisms of 

action between the compounds and their subsequent use in the pharmaceutical industry. 

Keywords: Biological activity, natural products, bacterial resistance. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O descobrimento dos antibióticos se 

caracterizou como um marco muito importante 

para a medicina, pois diminuiu de forma drástica as 

taxas de mortalidade causadas por doenças 

infecciosas. No entanto, o uso destes 

medicamentos de forma indiscriminada gerou 

outro grande problema para a saúde pública, o 

surgimento de microrganismos resistentes 

(KUMAR, SCHWEIZER, 2005). 

A terapia antibacteriana empírica, a qual 

geralmente é realizada de maneira inadequada, tem 

sido um dos principais fatores que contribuem para 

o agravamento desse problema. Em muitos casos 

um fármaco antibacteriano é utilizado contra um 

patógeno não suscetível. Em outros casos o 

tratamento é prolongado ou abreviado. Essa prática 

tem sido associada a elevação das taxas de 

mortalidade em pacientes com infecções 
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provocadas por diferentes micro-organismos 

(LIVERMORE, 2003). 

A descoberta de novos fármacos capazes de 

combater os mutantes resistentes não é tão rápida 

quanto o surgimento da resistência bacteriana, o 

que significa que é necessária uma intensificação 

na busca por novas substâncias eficazes, para a sua 

inserção nas terapias contra estes patógenos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 

2012). 

Os mecanismos de resistência desenvolvidos 

pelos microrganismos são a redução da 

permeabilidade da parede celular, alteração dos 

sítios alvos dos antibióticos, expulsão das 

substâncias através de bombas de efluxo e 

inativação das drogas por meio da produção de 

enzimas (BARBOSA, LEVY, 2000).  Um dos 

principais mecanismos é a produção de 

betalactamases (SANDERS, SANDERS, 1992), 

enzimas que quebram a estrutura química de 

fármacos antimicrobianos beta-lactâmicos, 

inativando-os (MACEDO et al., 2005). 

A utilização de produtos de origem vegetal tem 

se mostrado como uma forte estratégia para 

diminuir esta resistência. Isso porque essências 

vegetais têm a capacidade de interferir na célula 

bacteriana através de seus mecanismos de ação 

como, desintegrando a membrana plasmática, 

aumentando sua permeabilidade, o que facilita a 

penetração das drogas, desestabilizando o fluxo de 

elétrons e da força motriz, coagulando o conteúdo 

citoplasmático e interferindo no transporte ativo 

(SILVA, 2010). Por ser uma mistura de substâncias 

bioativas, extratos vegetais tem a capacidade de 

atuar através diversos mecanismos de ação 

simultaneamente, dificultado o surgimento de 

resistência (MATIAS et al., 2013). 

Devido a isso, o uso conjunto de produtos 

naturais e fármacos sintéticos vem sendo cada vez 

mais testado por diversos pesquisadores em todo o 

mundo, pois esta associação pode modificar a 

resistência microbiana e vem mostrando resultados 

satisfatórios (COUTINHO et al., 2010; CHAVES 

et al., 2016). 

Uma espécie promissora para estudos 

bioprospectivos é Eucalyptus camaldulensis Dehn, 

árvore nativa da Austrália, porém amplamente 

cultivada no Brasil (MORA, GARCIA, 2000). 

Pertencente à família Myrtaceae, é uma espécie 

bastante utilizada na medicina popular no 

tratamento de inflamações de garganta, tosses e 

diarreias (DIBAX, 2004; AI-DOURI, AL-ESSA, 

2010; MONTANI, 2012). 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a atividade 

antimicrobiana e moduladora de resistência do 

extrato etanólico de E. camaldulensis Dehn, frente 

a cepas de Staphylococcus aureus 

multirresistentes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção do material vegetal 

As folhas de E. camaldulensis foram coletadas 

na zona rural da cidade de Bom Jesus, Sul do estado 

do Piauí, Brasil. Foi feita uma exsicata, a qual foi 

depositada no herbário Graziela Barroso 

Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro 

Petrônio Portella, em Teresina-PI, com número 

28.835. 

 

Preparação do extrato 

O material vegetal foi dessecado em estufa de 

circulação de ar a 40ºC e posteriormente triturado 

para a obtenção de um pó fino. Após esta etapa, foi 

submetido ao processo de extração por maceração 

com etanol absoluto por cinco dias à temperatura 

ambiente (25± 3 ºC), na proporção 200 g da planta 

para 1000 mL de solvente. Em seguida, a mistura 

foi filtrada. Após a filtragem, o extrato foi 

concentrado em evaporador rotativo a 40ºC 

obtendo-se o Extrato Etanólico Bruto (EEEc).  

 

Ensaios Microbiológicos 

Foram utilizadas isolados clínicos 

multirresistentes de Staphylococcus aureus:  S. 

aureus 29 - produtora de β-lactamase (penicilinase) 

(resistente a penicilinas); S. aureus 55 (MRSA) - 

portador do gene mecA (resistente a antibióticos 

beta-lactâmicos). As cepas bacterianas foram 

mantidas em tubos com inclinações de Ágar 

Mueller-Hinton, sendo, antes dos ensaios, 

cultivadas a 37 ºC por 24 horas, em placas com o 

mesmo meio de cultura.   

 

Determinação da concentração Inibitória Mínima 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi 

determinada pelo método de microdiluição em 

placas de 96 cavidades (CLSI, 2012), usando caldo 

Mueller-Hinton. Colônias dos microrganismos 

foram suspensas em solução salina 0,9%, até 

atingirem a turbidez correspondente ao tubo 0,5 da 

escala de Mac-Farland. Foram realizadas diluições 

seriadas em um intervalo de concentrações entre 

1000 e 3,9 µg mL-1. Posteriormente, as placas 

foram incubadas a 37 ± 1˚C durante 24 h. O 

crescimento bacteriano foi indicado pela adição de 

20 μL de solução aquosa de resazurina a 0,01 %, 
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com nova incubação a 37 ˚ C ± 1 ˚C durante 2 h. A 

CIM foi definida como a menor concentração onde 

não houver crescimento microbiano visível. Os 

ensaios foram realizados em triplicata. 

 

Modulação da Resistência Microbiana 

A avaliação dos produtos naturais como 

moduladores da resistência a antibióticos foi 

realizada de acordo com Coutinho et al. (2010). 

Foram utilizados antibacterianos beta-lactâmicos 

(ceftriaxona, cefuroxima, cefalexina e 

amoxicilina), os quais tiveram suas CIMs 

determinadas na presença e na ausência dos 

produtos naturais em concentrações sub-inibitórias 

(CIM/8). A concentração dos antibióticos variou 

entre 1000 e 0,01 µg mL-1. As placas foram 

incubadas como descrito anteriormente e cada 

ensaio foi realizado em triplicata.  

 

Análise Estatística 

Os valores obtidos foram expressos em média 

geométrica e submetidos à análise de variância 

ANOVA (Two Way) seguido do pós-teste de 

Bonferroni adotando os níveis de significância 

estatística p< 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O extrato, quando avaliado isoladamente, não 

apresentou atividade antibacteriana significativa 

(CIM > 1000 µg mL-1). Dados presentes na 

literatura confirmam estes resultados. Em estudos 

realizados por Behbahani et al., (2013), os 

resultados para ação antimicrobiana do extrato 

etanólico das folhas de E. camaldulensis 

corroboraram com os expressos nesta pesquisa, 

pois a atividade inibitória deste, foi expressa 

somente em concentrações superiores a 1000 µg 

mL-1 (2000 µg mL-1). Abubakar (2010) também 

mostrou que para apresentar atividade significativa 

as concentrações de extrato devem ser superiores a 

1000 µg mL-1. 

Estudos com este mesmo tipo de extrato são 

escassos na literatura, porém, testes realizados 

outros tipos de extratos revelam variações de 

resultados. O extrato metanólico das folhas da 

espécie, resultaram em inibição do crescimento 

bacteriano de isolados clínicos provenientes de 

infecções gostrointestinais, como Escherichia coli, 

Peseudomonas aeruginosa e Salmonela typhi 

(ADENIYI, AYEPOLA, 2008). Extratos 

hidroalcoólicas desta planta também apresentaram 

ação antimicrobiana contra microrganismos da 

boca humana (GAMBATO et al., 2014). Quando a 

essência avaliada foi seu óleo, demostrou atividade 

frente a cepas de Staphylococcus aureus (AKIN et 

al., 2010). 

Esta variação de resultados está relacionada 

com o tipo de solvente utilizado na preparação dos 

extratos, assim como a origem do material vegetal 

e as condições ambientais do local onde esse 

material foi obtido. Chaves et al. (2013), mostram 

que a sanidade da planta, o horário e a época de 

coleta das plantas podem interferir na composição 

química e concentração dos compostos ativos. 

Estudos sobre a composição geral de 

substâncias de extrato de E. camaldulensis, 

demonstram que o mesmo apresenta diversas 

substâncias com potencial atividade biológica 

como, fenóis, taninos, xantonas, saponinas, 

alcaloides, triterpenóides, entre outros 

(SANTANA, 2015). Avaliações a partir do seu 

extrato hidroalcoólico também demonstraram a 

presença de alguns destes compostos como, 

taninos, saponinas e flavonoides (GAMBATO et 

al., 2014). El-Ghorab et al., (2003), realizaram uma 

separação das substâncias presentes neste tipo de 

extrato das folhas de E. camaldulensis, os quais 

obtiveram como resultado, como sendo substâncias 

predominantes, o ácido gálico e o elágico, a quem 

eles atribuíram o potencial antioxidante resultante 

de seu estudo. 

Quando associado aos antibióticos avaliados, o 

extrato possibilitou a potencialização da ação 

antimicrobiana dos fármacos, em ambas as cepas 

testadas, com exceção da ceftriaxona, quando 

testado com a cepa de S. aureus 23 (figura 1) e da 
cefuroxima com a S. aureus MED 55 (figura 2).  A 

CIM de todos os outros antimicrobianos foram 

potencializada, quando combinados ao produto 

vegetal. 
 

 

Figura 26. Atividade moduladora do extrato etanólico de E. 

camaldulensis frente a cepa resistente de Staphylococcus 

aureus 23 sobre antibióticos beta-lactâmicos. ***- Diferença 

estatisticamente significativa (P<0,05). ns - Diferença 

estatisticamente não significativa. AMX - amoxicilina; CFT – 

ceftriaxona; CFL – cefalexina; CFU – cefuroxima 
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Figura 27. Atividade moduladora do extrato etanólico de E. 

camaldulensis frente a cepa resistente de Staphylococcus 

aureus MED 55 (MRSA) sobre antibióticos beta-lactâmicos. 

***- Diferença estatisticamente significativa (P<0,05). ns - 

Diferença estatisticamente não significativa. AMX - 

amoxicilina; CFT – ceftriaxona; CFL – cefalexina; CFU – 

cefuroxima. 

 

Os beta-lactâmicos são a classe de 

antimicrobianos mais prescrita em todo o mundo e 

caracterizam-se por apresentar em sua estrutura o 

anel ß-lactâmico. Este é responsável pela atividade 

dos fármacos, que atuam na inibição da síntese da 

parede celular bacteriana, através da ligação do 

antimicrobiano com as proteínas ligadoras de 

penicilina (PBP - penicillin binding protein) as 

quais agem na síntese de peptidoglicano presente 

na parede (BRUNTON; CHABNER; 

KNOLLMANN, 2012). A função da parede celular 

é manter a integridade celular, e caso esta estrutura 

esteja comprometida, as bactérias ficam 

susceptíveis a uma lise osmótica, visto que a 

osmolaridade no interior da célula bacteriana é 

substancialmente mais elevada que o meio externo 

(TENOVER, 2006). 

De maneira similar a grande parte dos 

antimicrobianos, existem três mecanismos 

primários de resistência que inativam os 

antimicrobianos beta-lactâmicos. O primeiro se dá 

através da ação de enzimas ß-lactamases, as quais 

realizam a hidrólise do anel ß-lactâmico antes que 

o fármaco alcance o sítio alvo. O segundo 

mecanismo é o desenvolvimento de 

transpeptidases de parede celular insensíveis a 

beta-lactâmicos e o mecanismo final é dificultar o 

acesso do antibiótico ao alvo por meio de alteração 

de permeabilidade ou a expulsão ativa por bomba 

de efluxo (WILKE et al., 2005). 

Uma alternativa para combater a resistência 

bacteriana reside na combinação de antibióticos e 

substâncias adjuvantes que, apesar de apresentem 

pouca ou nenhuma atividade antimicrobiana, 

atuam para bloqueando mecanismos de resistência 

ou aumentar a ação antibiótica (BUSH; 

BRADFORD, 2016; TYERS; WRIGHT, 2019) 

Embora haja escassez de trabalhos que façam 

esse tipo de associação utilizando extrato de E. 

camaldulensis e antimicrobianos, foi observado 

que o óleo essencial desta espécie potencializou a 

atividade de antibióticos beta-lactâmicos 

(CHAVES et al., 2018). Combinações de extratos 

de outras espécies do gênero Eucalyptus e 

antimicrobianos foram testadas e apresentaram 

resultados promissores. Testes realizados por 

Pereira et al. (2014), mostraram que associações 

entre diferentes extratos de E. globulus e 

gentamicina obtiveram efeito sinérgico em mais de 

50% cos testes.  

Estudos fitoquímicos anteriores com E. 

camaldulensis demonstraram a presença de 

compostos como ácido gálico e ácido elágico (EL-

GHORAB, 2003). Em testes in vitro, foi 

demonstrado que o ácido gálico potencializou a 

atividade de antimicrobianos de diferentes classes, 

entre elas a dos beta-lactâmicos (CHAVES et al., 

2016). Este produto natural tem a capacidade de 

desestruturar a membrana celular bacteriana 

alterando sua permeabilidade (BORGES et al., 

2013). O ácido elágico apresenta atividade 

antimicrobiana em virtude de sua capacidade de 

inibir a atividade da DNA girasse, interferindo 

diretamente no processo de replicação do DNA 

(WEIDNER-WELLS et al., 1998).  

 
CONCLUSÕES 

Conclui-se que o extrato etanólico de E. 

camaldulensis não apresentou atividade 

antibacteriana significativa sobre as cepas testadas. 

No entanto, ao ser associado a antibióticos beta-

lactâmicos, potencializou a atividade deles na 

maioria dos ensaios. E. camaldulensis pode 

representar uma nova fonte de compostos bioativos 

úteis para o tratamento de infecções por S. aureus.  
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RESUMO: Este experimento foi instalado com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de mudas de Enterolobium 

schomburckii Benth a pleno sol. Os substratos utilizados foram: T1 - areia + solo + café (1:2:1); T2 - areia + solo + bagaço 

de cana (1:2:1); T3- areia + solo + casca de castanha (1:2:1); T4- areia + solo + casca de mandioca (1:2); T5 - areia + solo 

(1:2:1) e T6 - substrato comercial. Os tratamentos foram avaliados mensalmente no viveiro a pleno sol, totalizando-se 

cinco avaliações não destrutivas de altura e diâmetro na altura do colo. Após 150 dias, foram avaliados: comprimento das 

raízes, peso da massa seca do sistema radicular e peso da matéria seca aérea. Houve crescimento em altura e diâmetro 

similar entre os substratos, as médias dessas variáveis foram melhores no tratamento T4. Entretanto, as mudas do substrato 

comercial morreram antes dos 90 dias. Os resultados deste estudo apontam também que a taxa de investimento em 

biomassa aérea é maior que a de investimento na produção de raízes, indicando mudas com característica de rusticidade, 

e os maiores valores de biomassa foram notados nas mudas do tratamento T4. O IQD avaliado como o melhor resultado 

para as mudas de E. schomburckii Benth. foi observado nos tratamentos 3 e 4. Para os substratos avaliados indica o 

substrato formulado com areia + solo + casca de mandioca na proporção de 1:2:1 (v:v:v) para a produção de mudas de 

Enterolobium schomburckii Benth. 

Palavras-chave: espécie nativa, qualidade de mudas, morfometria. 

 

Biometric evaluation of monkey earworms (Enterolobium schomburckii Benth) grown in full sun 

 
ABSTRACT: This experiment was carried out with the objective of evaluating the development of Enterolobium 

schomburckii Benth seedlings in full sun. The substrates used were: T1 - sand + soil + coffee (1: 2: 1); T2 - sand + soil 

+ bagasse (1: 2: 1); T3- sand + soil + chestnut shell (1: 2: 1); T4- sand + soil + manioc peel (1: 2); T5 - sand + soil (1: 

2: 1) and T6 - commercial substrate. The treatments were evaluated monthly in the nursery in full sun, totalizing five non-

destructive evaluations of height and diameter at the height of the cervix. After 150 days, root length, dry mass of the root 

system and aerial dry matter weight were evaluated. There was growth in height and similar diameter between the 

substrates, the means of these variables were better in the T4 treatment. However, seedlings of the commercial substrate 

died before 90 days. The results of this study also indicate that the rate of investment in aerial biomass is higher than that 

of investment in root production, indicating seedlings with characteristic of rusticity, and the highest values of biomass 

were noticed in the T4 treatment seedlings. The IQD evaluated as the best result for the seedlings of E. schomburckii 

Benth. was observed in treatments 3 and 4. For the substrates evaluated, the substrate formulated with sand + soil + 

manioc peel in the proportion of 1: 2: 1 (v: v: v) was used for the production of Enterolobium schomburckii Benth 

seedlings. 

Keywords: native species, seedling quality, morphometry. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A espécie Enterolobium schomburckii Benth 

pertence à família Fabaceae, sendo conhecida 

popularmente como fava-de-rosca, fava orelha de 

macaco, orelha de negro, orelha de macaco e 

orelhinha de macaco (SILVA et al., 2004). Sua 

madeira possui valor econômico, por ter média 

densidade, retratibilidade e resistência mecânica. 

Recomendada para fins de construção civil, 

naval e movelaria (ARAÚJO, 2002). Estudo 

realizado por Souza et al. (1994), com espécies 

leguminosas na Amazônia identificou nodulação 

de bactérias fixadoras de nitrogênio em E. 

schomburckii Benth e experimento com mudas 

dessa espécie realizado por Nogueira et al. (2009), 

apresentou melhor desenvolvimento a níveis de 

baixo sombreamento, por se tratar de uma espécie 

heliófila. 

A produção de mudas é influenciada por fatores 

como água, luz, temperatura, oxigênio e substrato 

(FERREIRA et al., 2009), e a qualidade das mudas 

é decorrente tanto de características fisiológicas 

quanto morfológicas (NOVAES et al., 2002).  
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De acordo com Gomes, Paiva (2004), várias 

características são utilizadas na avaliação da 

qualidade das mudas; dentre elas, destacam-se: 

altura da parte aérea e diâmetro do colo (não 

destrutivas), comprimento da raiz, matéria seca da 

parte aérea, e matéria seca da raiz (análise 

destrutiva).  

Esses atributos morfológicos são muito 

utilizados em viveiros, para classificar as plantas, 

devido à sua fácil mensuração. Estes parâmetros de 

desenvolvimento podem ser agregados em um 

único valor através do Índice de Qualidade de 

Dickson, aumentando a segurança na seleção das 

plantas mais vigorosas. A avaliação dessas 

características pode ser uma ferramenta útil para 

verificar se as mudas estão suficientemente aptas 

para sobrevivência após o transplante em campo 

(SILVA et al., 2012). 
As características morfológicas podem ser 

consideradas isoladamente, todavia, recomenda-se 

que os seus valores sejam relacionados. A relação 

altura pelo diâmetro à altura do caulículo pode ser 

utilizada para identificar a qualidade da muda, pois 

plantas com baixo diâmetro do colo e altura muito 

elevada apresentam dificuldades de se manterem eretas 

após o plantio. O menor valor da relação altura por 

diâmetro implica mudas mais resistentes (AGUIAR et 

al., 2011). A distribuição de massa na muda é 

indicada pela relação da massa seca da parte aérea, 

pela massa seca da raiz, que é um importante 

parâmetro para indicar a rusticidade, e 

correlaciona-se diretamente com a sobrevivência e 

desempenho inicial das mudas.  

Para a espécie Enterolobium schomburckii 

Benth pouco se sabe os padrões ideais na formação 

das plantas para a expedição a campo, devido à 

escassez de estudos referente ao acompanhamento 

da espécie. 

Admitindo-se a facilidade de obtenção de 

parâmetros biométricos na produção de mudas de 

essências florestais e a falta de informações 

relacionadas a orelhinha de macaco, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar o 

desenvolvimento de mudas de E. schomburckii 

Benth a pleno sol no viveiro após 150 dias.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  
O experimento foi conduzido no viveiro 

florestal do Instituto Federal de Rondônia, Campus 

Ji-Paraná a pleno sol, utilizando diferentes tipos de 

substratos, no período de abril a agosto de 2018. O 

clima local é Equatorial – tropical, e de acordo com 

os dados meteorológicos da Comissão Executiva 

do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) (2018), 

a média da temperatura máxima anual é de 31,2ºC 

e mínima de 21,8ºC, a precipitação média anual é 

de 2.000 mm, sendo junho e julho os meses mais 

secos e os mais chuvosos, janeiro a maio e outubro 

a dezembro. 

Os substratos utilizados foram: T1 - areia + solo 

+ café (1:2:1); T2 - areia + solo + bagaço de cana 

(1:2:1); T3 - areia + solo + casca de castanha 

(1:2:1); T4 - areia + solo + casca de mandioca (1:2); 

T5 - areia + solo (1:2) e T6 - substrato comercial. 

O processo de preparo dos substratos constituiu-

se no peneiramento do solo e areia em peneira de 

5,00 mm com a quantidade programada para 

utilização no preparo do substrato. A matéria 

orgânica foi coletada em áreas circunvizinhas a Ji-

Paraná/RO. 

A espécie utilizada no experimento foi a E. 

schomburgkii Benth, mais conhecida na região 

como orelhinha de macaco.  As sementes foram 

coletadas em árvores matrizes na Floresta Estadual 

do Antimary que fica localizada no centro-leste do 

Estado do Acre (9° 18' 47.259936" S, 68° 16' 

55.342092" W). Em seguida, as sementes foram 

separadas do restante do fruto com o auxilio de um 

martelo de borracha no Laboratório de sementes do 

IFRO. A semeadura foi realizada em caixotes de 

madeira (1,5 x 1,0 x 0,2m) cheio de areia lavada e 

peneirada, foram regados duas vezes ao dia durante 

o período de 30 dias, cessando a rega de acordo 

com a umidade da areia. 

Após o 30º dia de germinação realizou-se o 

transplante das plântulas normais com tamanhos 

uniformes para os sacos plásticos de polietileno de 

tamanho de 12 x 18 cm cheios de substratos e 

permaneceram no pátio durante 15 dias no período 

de pega, neste intervalo mantiveram-se as regas 

diárias até serem transferidas para o viveiro a pleno 

sol, pelo período de 150 dias. 

No viveiro, as regas foram controladas 

diariamente no período da manhã e da tarde por um 

sistema de irrigação de baixo custo, cada rega 

consistiu em 15 minutos de microaspersão.  

Os experimentos foram avaliados mensalmente, 

totalizando-se cinco avaliações não destrutivas de 

altura e diâmetro do colo. Após 150 dias, as mudas 

foram retiradas do viveiro e levadas ao laboratório 

para realização da avaliação biométrica. 

Os parâmetros biométricos avaliados foram: 

Altura da Planta (Alt): considerando da superfície 

do solo do recipiente até gema apical. A medição 

foi realizada com auxílio de uma régua graduada; 

Diâmetro do colo (DAC): medido a 1 cm acima do 
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nó formado logo acima da superfície do solo do 

recipiente, com auxílio de um paquímetro digital; 

Altura da Planta/Diâmetro do caule (Alt/DAC): em 

cada período foi realizado a relação entre Alt/DAC; 

Comprimento das Raízes (CR): A medição foi 

realizada com auxílio de uma régua graduada, 

considerando da parte do coleto ao ápice da raiz 

principal; Peso da Massa seca de caule (PMSC), 

Peso da Massa seca das folhas (PMSF), Peso da 

Massa seca do sistema radicular (PMSR), Peso da 

Massa seca total (PMST) e Peso da Matéria Seca 

Aérea (PMSA): soma da PMSF com a PMSC. 

Na determinação do peso seco, as mudas foram 

acondicionadas em saco de papel Kraft e colocadas 

em estufa de ventilação forçada a 65°C, até atingir 

peso constante e pesadas com auxílio de uma 

balança eletrônica semi-analítica (0,01 g). O peso 

da matéria seca total foi obtido por meio da soma 

dos pesos da matéria seca da raiz, caule e folhas; 

Peso da Matéria Seca Aérea/Massa Seca da Raiz 

(PMSA/PMSR) e o Índice de qualidade de 

Dickson: O índice de qualidade de Dickson (IQD) 

seguiu a metodologia de Dickson (1960). Equação 

1. 

 

IQD =
(PMST )

((
𝐴𝑙𝑡 

𝐷𝐴𝐶 
)+(

𝑃𝑀𝑆𝐴 

𝑃𝑀𝑆𝑅 
))

   (Equação 1) 

 

em que: PMST: peso da massa seca total (g); 

Alt/DAC: relação da altura pelo diâmetro do colo; 

e PMSA/PMSR: relação do peso da matéria seca 

aérea pelo peso da massa seca da raiz (g). 

 

O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado com seis tratamentos e 10 

repetições por tratamento, sendo a unidade 

experimental constituída por uma planta.  

O software utilizado foi o Assistat versão 7.7 

beta (SILVA, 2014), e as médias após análise de 

variância (ANOVA) comparada pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
As mudas de orelhinha de macaco tiveram 

crescimento em altura e diâmetro similar entre os 

tratamentos avaliados (Figura 1.a e b). As mudas 

do substrato comercial morreram antes dos 90 dias 

(Figura 1). Estudo semelhante realizado por 

Afonso et al. (2012), também registraram o efeito 

negativo do substrato comercial no crescimento de 

Enterolobium contortisiliquum Vell. 

As mudas sob o tratamento T4 tiveram os 

melhores resultados em relação aos demais 

tratamentos em altura e diâmetro do colo (Figura 

1.a e b). Valores semelhantes foram visto por 

Caldeira et al. (2003), estudando a mesma espécie 

com inoculação de fungos micorrízicos.  

Observando a curva de crescimento em altura 

(Figura 1.a) percebe um comportamento 

semelhante de crescimento entre os tratamentos T3 

e T4, com os melhores incrementos de crescimento 

em altura de 0,47 cm e 0,48 cm, respectivamente, 

no período de 120 a 150 dias. O menor incremento 

foi do tratamento T2, apresentando comportamento 

de estagnação. O T3 foi o incremento de 

crescimento em altura ascendente, constante e de 

menor variação. 

Os valores ideais para altura de mudas não tem 

sido unanimidade entre os autores, para Gonçalves 

et al. (2000), a altura ideal corresponde de 20 a 35 

cm e para diâmetro entre 5 mm e 10 mm para 

diâmetro do colo, universalizando para espécies 

florestais. Entretanto, valores inferiores foram 

encontrados por Costa et al. (2005), para mudas 

Genipa americana L. (11 cm para altura e 0,4 mm 

para diâmetro) com 150 dias e valor superior para 

Croton urucurana Baill, de 59 cm de altura com 

165 dias (MORAES NETO, 2000). 

 

a) 

 
b) 
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c) 

 
 
Figura 28 - Acompanhamento do crescimento de mudas de 

Enterolobium schomburckii Benth. em: a) altura, b) diâmetro 

e c) índice da altura por diâmetro. Sendo: T1 - areia + solo + 

café (1:2:1); T2 - areia + solo + bagaço de cana (1:2:1); T3 - 

areia + solo + casca de castanha (1:2:1); T4 - areia + solo + 

casca de mandioca (1:2); T5 - areia + solo (1:2:1) e T6 - 

substrato comercial. 

 

Houve efeito significativo para diâmetro de 

colo (Figura 1.b). As curvas de crescimento do 

diâmetro dos tratamentos T3 e T4 foram muito 

similares e estatisticamente foram iguais, contudo, 

diferenciaram dos demais tratamentos. É preferido, 

que quanto maior o valor do diâmetro, maior será 

capacidade das mudas sobreviverem, além de 

refletir no acúmulo de reservas, resistência no 

campo e fixação no solo (ARTHUR et al., 2007). 

Resultados semelhantes quanto ao diâmetro de 

colo foram observados por Firmino (2013), em 

clone de Eucalyptus sp., Sabino et al. (2016), em 

Handroanthus serratifolius Vahl., Reis et al. 

(2016) em Copaifera langsdorffii Desf., e Pecatti 

(2017), em Bauhinia forticata Link. 

Na relação altura/diâmetro da muda 

(ALT/DAC), o melhor tratamento foi T4, 

apresentando relações mais baixas (Figura 1.c). 

Essa proporção deve ser menor que seis, porque 

valores baixos estão associados com melhor 

qualidade da planta, implicam uma planta robusta 

com uma haste vigorosa (THOMPSON, 1985).  

Mas a relação nas mudas do tratamento T2 foi 

superior a seis, mostrando que as plantas neste 

tratamento têm uma maior desproporção entre o 

crescimento em altura e diâmetro, esse 

comportamento pode ser explicado pelo estudo 

realizado por Santos et al. (2016) com Pterogyne 

nitens Tul., observou que o aumento da quantidade 

de bagaço de cana de açúcar obteve menores 

valores de massa seca de parte aérea e massa seca 

de raiz. 

Quanto ao comprimento da raiz das mudas de 

Enterolobium schomburckii Benth., (Tabela 1), 

apenas no tratamento T4 (areia + solo + casca de 

mandioca - 1:2:1) as condições foram favoráveis ao 

crescimento da mesma, uma vez que se constatou 

o maior valor médio de 21,40 cm e os menores 

valores foram observados nas mudas oriundas do 

tratamento T2 (areia + solo + bagaço de cana – 

1:2:1), cujo valor médio correspondeu a 13,94 cm. 

Valores similares foram apresentados por Cruz et 

al. (2013), para Enterolobium contortisiliquum 

Vell., e valores abaixo dos encontrados nesse 

estudo foi verificado por Farias (2014), com 

Enterolobium maximum Ducke.  

Carneiro (1995) ressaltou a importância das 

raízes, pois, elas estão intimamente associadas as 

atividades fisiológicas das quais dependem do 

crescimento das mudas. 

Os resultados deste estudo apontam também 

que a taxa de investimento em biomassa aérea 

(PMSA) é maior que a de investimento na 

produção de raízes (PMSR), (Tabela 1).  O peso da 

massa seca de raiz foi maior estatisticamente nos 

tratamentos T3 e T4.  

Segundo Gomes e Paiva (2004), a massa seca 

deve sempre ser considerada, visto que indica a 

rusticidade de uma muda, quanto maior, mais 

rustificada será. Tomando como base essa 

afirmação, é possível predizer que as mudas que 

foram produzidas nos tratamentos T3 (castanha) e 

T4 (mandioca) são mais rústicas dentre as mudas 

produzidas (Tabela 1).  

Contudo, experimento montado por Toledo et 

al. (2015), constataram que a formulação de 

substratos orgânicos através do uso de resíduos 

orgânicos na produção de mudas de Eucaliptus 

grandis Hill ex Maiden, promoveram o incremento 

de PMSA. Ao contrário, Vieira et al. (2014), 

verificaram que a utilização de resíduos orgânicos 

independente da mistura utilizada não influenciou 

na variável PMSA de mudas de Calophyllum 

brasiliense. 

 

 
Tabela 1. Valores médios da altura de plantas (Alt), diâmetro do colo (DAC), relação da altura/ diâmetro do colo (Alt/DAC), peso 

da matéria seca da parte aérea (PMSA), peso da matéria seca radicular (PMSR), relação do peso da matéria seca da parte aérea/ peso 

da matéria seca da raiz (PMSA/PMSR) e índice de qualidade de Dickson (IQD) para mudas de Enterolobium schomburckii Benth 

com 150 dias, cultivadas em diferentes substratos a pleno sol. Ji-Paraná, Rondônia, 2018. Médias seguidas de mesma letra, na linha, 

não diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 

Variáveis Substratos 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Alt (cm) 6,89 c 7,96 ab 7,98 ab 8,30 a 7,37 bc * 

DAC (mm) 1,13 c 1,29 bc 1,77 a 1,85 a 1,40 b * 

Alt/DAC 6,09 a 6,23 a 4,61 bc 4,50 c 5,25 b * 

CR (cm) 15,40 b 13,94 c 18,33 ab 21,40 a 16,21 b * 

PMSA (g) 0,02 b 0,03 b 0,12 a 0,16 a 0,03 b * 

PMSR (g) 0,02 b 0,02 b 0,08 a 0,11 a 0,03 b * 

PMSA/MSR (g) 1,31 b 1,98 a 1,35 ab 1,37 ab 1,14 b * 

IQD 0,01 b 0,01 b 0,03 a 0,04 a 0,01 b * 
Fonte: autores. - * As amostras morreram antes do período final de avaliação. 

 

Para o variável Índice de Qualidade de Dickson 

(IQD) o tratamento composto por areia, solo e 

casca de mandioca (T4), foi superior (0,04) em 

relação aos demais tratamentos aos 150 dias 

(Tabela 1), entretanto, não atingiu o proposto 

(0,20) por Hunter (1990), ao estudar mudas de 

coníferas. O autor estabeleceu como padrão o valor 

mínimo de IQD em 0,20 nas mudas de coníferas 

produzidas em recipientes de 50 ou 60 mL, com 

120 dias após a emergência.  

Nesse sentido, Afonso et al. (2012), ao 

avaliarem o crescimento de mudas de 

Enterolobium contortisiliquum Vell., em diferentes 

tipos substratos, observaram que aos 180 dias as 

mudas também não apresentaram um IQD igual ou 

maior que 0,20. Logo, cabe salientar que o IQD é 

variável entre genótipo, logo, o IQD ótimo para 

determinado genótipo pode não ser 

necessariamente ideal para outros (KRATZ, 

WENDLING 2013; GOMES et al., 2002 e 

CALDEIRA et al., 2008).  

 

CONCLUSÕES 

Para os substratos avaliados indica-se o uso 

daquele formulado com areia + solo + casca de 

mandioca na proporção de 1:2:1 (v:v:v) para a 

produção de mudas de Enterolobium schomburckii 

Benth. 
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RESUMO: De grande importância na recuperação de áreas degradadas em regiões do nordeste brasilerio o pau ferro 

(Libidibia férrea Mart. Ex Tul.) é uma espécie arbórea que começa a entra na lista de espécies ameaçadas de extinção. 

Esta epécie tem sido nos ultimos anos intensamente explorada devido ao fato de possuir cerne duro, produzindo desta 

forma uma madeira de elevada densidade. Sabe-se que a salinidade pode ser apontada como um dos principais estresses 

que afetam negativamente o desenvolvimento das plantas e produtividade das culturas. Em diversas regiões do Nordeste 

do Brasil, a salinização dos solos de extensas áreas do semiárido é vista como a principal limitação da produtividade das 

culturas ali cultivadas. O ensaio foi conduzido no Laboratório de propagação de plantas pertencente ao Centro de Ciências 

Agrárias, da Universidade Federal de Alagoas. O experimento foi conduzido sob delineamento em blocos casualizados, 

em esquema fatorial 5x5 totalizando 25 parcelas experimentais. Os regimes de teor de salinidade na água para irrigação 

adotados no ensaio foram: tratamento controle, leve, moderado, rigoroso e severo (0, 1, 2, 3 e 4 g de NaCl/L, onde foi 

registrado uma condutividade elétrica de, 0 dS m-1, 1,7 dS m-1, 3,4 dS m-1, 5,1 dS m-1, 6,9 dS m-1, respectivamente para 

cada tratamento). Foi avaliado o índice de emergência (IVE) sementes, referentes à morfologia da planta: número de 

folhas, altura da planta, diâmetro do caule e índice relativo de clorofila (SPAD) relacionado a fisiologia das mesmas. Os 

teores de salinidade na água utilizada para irrigar as mudas, atingiu todas as variáveis de desenvolvimento morfológico e 

fisiológico de forma prejudicial, onde foi possível notar que os valores destas diminuíam à medida que se aumentavam 

as concentrações de NaCl na água. Desta forma, aponta-se que a espécie é susceptível aos impactos gerados pela 

salinidade. 
Palavras-chave: água salina, Fabaceae, pau ferro. 

 

Morphological evaluation of Libidibia ferrea Mart. ex. Tul. submitted to salinity 

 
ABSTRACT: Of great importance in the recovery of degraded areas in northeastern Brazilian regions, Libidibia ferrea 

is a tree species that begins to enter the list of species threatened with extinction. This species has been intensively 

explored in the last years due to the fact that it has a hard core, producing in this way a wood of high density. It is known 

that salinity can be identified as one of the main stresses that negatively affect plant development and crop productivity. 

In several regions of northeastern Brazil, the salinization of the soils of extensive semi-arid areas is seen as the main 

limitation of the productivity of the crops grown there. The experiment was conducted at the Plant Propagation 

Laboratory belonging to the Agricultural Sciences Center of the Federal University of Alagoas. The experiment was 

conducted under a randomized complete block design, in a 5x5 factorial scheme, totaling 25 experimental plots. The 

irrigation water salinity regimes adopted in the trial were: mild, moderate, severe and severe control treatment (0, 1, 2, 

3 and 4 g NaCl / L, where an electrical conductivity of 0 was recorded dS m -1, 1.7 dS m -1, 3.4 dS m -1, 5.1 dS m -1, 6.9 

dS m -1, respectively for each treatment). Seed emergence index (IVE) was evaluated, referring to plant morphology: leaf 

number, plant height, stem diameter and relative chlorophyll index (SPAD) related to their physiology. The salinity levels 

in the water used to irrigate the seedlings reached all the morphological and physiological development variables in a 

harmful way, where it was possible to notice that the values of these decreased as the NaCl concentrations in the water 

increased. In this way, it is pointed out that the species is susceptible to the impacts generated by the salinity. 

Keywords: salt water, Fabaceae, pau ferro 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Pau ferro (Libidibia ferrea, Mart. ex. Tul), 

popularmente conhecida como pau ferro ou Jucá é 

uma árvore perenifólia ou semidecídua, nativa do 

Brasil, sendo encontrada e disseminada nas regiões 

Norte e Nordeste. Com ampla tolerância a 

ambientes abertos e rusticidade, tem sido 

empregada na recomposição de áreas degradadas, 

(LORENZI, 2008). Além disso, possui 

características essenciais para a ornamentação de 

locais públicos, construção civil, marcenaria e 

medicina popular, devido a seus frutos ou outras 

partes da planta serem frequentemente utilizados 

como antidiarréicos, anticatarrais e cicatrizantes 

(MAIA, 2004). 
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A salinidade está entre os principais estresses 

que afetam negativamente o crescimento das 

plantas e produtividade das culturas, (YOUSSEF, 

2009). Em solos salinos observa-se a redução do 

crescimento foliar nas plantas, a diminuição da 

produção de massa seca das partes aérea e 

radicular, isso ocorre possivelmente pela influência 

direta do acúmulo de altos teores de Na+ e Cl-  nas 

folhas, proporcionando uma redução do teor 

relativo de água, da pressão de turgor e do potencial 

hídrico celular (LARCHER, 2006).  
 Nas áreas semiáridas e áridas de quase todas as 

regiões do mundo, os solos salinos estão se 

tornando um grande problema, devido a uma série 

de fatores naturais e socioambientais, (GUMA et 

al., 2010). A capacidade de absorção de água pelas 

raízes das plantas, sob diferentes condições de solo, 

salinidade e nutrição, está associada ao poder 

dessas raízes de atingir elevadas taxas de 

respiração, (TAIZ, ZEIGER, 2004). Nas condições 

do Nordeste brasileiro, a salinidade de extensas 

áreas do semiárido é a principal limitação da 

produtividade das culturas. A qualidade da água de 

irrigação, associada à evaporação, a temperaturas 

altas e sistema de drenagem das áreas irrigadas 

proporciona a formação de perímetros salinizados 

(GUMA et al., 2010). Objetivou-se, portanto, 

avaliar o comportamento morfofisiológico de 

mudas de Pau-Ferro visando sua identificação 

quanto à tolerância ou susceptibilidade a condições 

de estresse salino. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no laboratório de 

propagação de plantas situado no Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal de 

Alagoas, localizado no município de Rio Largo - 

AL (9°28’ S, 35°49’ W, a 127m de altitude). Foi 

utilizado, neste ensaio, sementes de pau ferro 

coletadas de uma matriz em Jupí- PE.  Foram 

selecionadas 75 sementes com tamanho 

aproximado variando entre 0,1700 a 0,2000 gramas 

observando-se a sanidade e a uniformidade 

biométrica das mesmas. As sementes foram 

submetidas ao tratamento pré-germinativo para a 

superação da dormência tegumentar, utilizando a 

escarificação química com ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4) por 15 minutos, em seguida 

foram lavadas com água corrente até a completa 

eliminação dos resíduos, como é recomendado nas 

regras para análise de sementes (RAS). Foram 

preparados 25 sacos de plástico contendo 1,200 

quilos de solo argiloso, de forma que foram 

semeadas 3 sementes por saco para garantir a 

emergência de pelo menos uma plântula.  O 

experimento foi conduzido sob delineamento em 

blocos casualizados, em esquema fatorial 5x5 onde 

houveram 5 blocos com 5 repetições totalizando 25 

parcelas experimentais, em que o fator adotado no 

experimento foi o nível de salinidade na água usada 

para irrigação das mudas. Os regimes de teor de 

salinidade adotados no ensaio foram: tratamento 

controle, leve, moderado, rigoroso e severo (0, 1, 

2, 3 e 4g de NaCl/L, respectivamente), onde foi 

registrado uma condutividade elétrica de, 0 dS m-1, 

1,7 dS m-1, 3,4 dS m-1, 5,1 dS m-1, 6,9 dS m-1, 

respectivamente para cada tratamento.  

Foi realizado o índice de velocidade de 

emergência (IVE) das sementes, as avaliações 

referentes à morfologia da planta foram as 

seguintes: número de folhas, altura da planta, 

diâmetro do caule que foram realizadas a cada 

quinze dias após o início da emergência das 

sementes, sendo utilizado para a aferição da altura 

da planta uma fita métrica graduada em centímetro, 

aferindo-se da base da planta até a inserção da folha 

mais jovem. Para as leituras do diâmetro do caule, 

foram realizadas ao nível do coleto, utilizando-se 

um paquímetro digital. Também foi realizada a 

análise do índice relativo de clorofila (SPAD), que 

foi medido com o aparelho SPAD-502 Minolta 

(1989), na terceira folha totalmente expandida. 

Para os resultados obtidos na pesquisa, foi 

realizada análise estatística de regressão, o 

processamento dos dados foi efetuado por meio do 

aplicativo computacional Sisvar v. 5.6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o índice de velocidade de emergência 

(IVE) foi observada uma redução de 52,47% da 

variável do maior ao menor nível de salinidade 

avaliado por esta pesquisa como pode ser 

percebido na figura abaixo (figura 1), em que pôde-

se notar que a velocidade de emergência, decresceu 

ao passo que se aumentou o nível de NaCl na água 

utilizada para irrigação. Semelhantemente ao que 

foi encontrado neste experimento para o índice de 

velocidade de emergência, foi observado na 

literatura em trabalhos que avaliaram o IVE em 

sementes de pau-ferro, irrigadas com água salina 

onde constatou-se decréscimo do índice de 

velocidade de emergência à medida que a 

concentração salina foi aumentada na água de 

irrigação (DE FREITAS. et al 2010). 
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Figura 1 - Índice da velocidade de Emergência de sementes de 

Pau-Ferro irrigadas com água contendo diferentes teores de 

salinidade. 

 

Em relação à Altura das mudas analisadas nesse 

experimento, foi registrada uma redução de 

42,74% se comparado o maior nível de salinidade 

com o tratamento de menor teor de NaCl estudado 

por esta pesquisa. Sendo possível observar com 

isto, que a variável decresceu ao passo que o nível 

de salinidade aumentou entre os tratamentos como 

pode ser observado na figura abaixo (figura 2). Foi 

verificado na literatura trabalhos que avaliaram a 

altura de Pau-Ferro, Libidibia ferrea, em que os 

sais na água prejudicaram significativamente a 

altura, havendo menor desenvolvimento nas 

concentrações mais altas de NaCl (DE FREITAS et 

al., 2010). 

 
Figura 2 – altura de mudas de Pau-Ferro irrigadas com água 

contendo diferentes teores de salinidade. 

 

No tocante ao número de folhas das mudas, foi 

verificado redução de 34,65% quando observado 

os valores do maior nível salino ao de menor 

salinidade. Constatou-se desta forma que o número 

de folhas reduziu conforme a quantidade de NaCl 

aumentou nos tratamentos adotados, como pode ser 

percebido na figura abaixo (figura 3).  Os dados 

achados neste ensaio concordam com os resultados 

encontrados na literatura para o número de folhas 

Albizia, Albizia julibrissin, um gênero botânico 

pertencente à família Fabacea onde foi observado 

que os valores para a variável diminuíram sempre 

que os níveis de salinidade da água de irrigação 

aumentavam (DE LIMA et al., 2015).  

 
Figura 3 – Número de folhas de mudas de Pau-Ferro irrigadas 

com água contendo diferentes teores de salinidade. 

 

Para os valores do diâmetro das mudas, foi 

observado uma redução de 34,82% da variável do 

ao se observar os valores do maior nível de 

salinidade ao de menor quantidade de NaCl 

utilizado na pesquisa. Percebendo-se desta forma 

que os valores do diâmetro das mudas avaliadas 

registram um decréscimo a medida que o nível de 

NaCl aumentou na água utilizada para a irrigação 

entre os tratamentos, como pode ser visto na figura 

abaixo (figura 4). Resultados semelhantes aos que 

foram constatados nesta pesquisa foram 

observados na literatura em trabalhos com cultivos 

de plantas jovens de sabiá, Mimosa 

caesalpiniaefolia, impostas a estresse salino onde 

o diâmetro das plantas ao longo do período 

experimental, apresentou diferentes respostas com 

o aumento da salinidade da água de irrigação. 

Dessa forma, é possível sugerir que a salinidade 

levou as reduções desta variável (SILVA et al., 

2009).  
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Figura 4 – Diâmetro de mudas de Pau-Ferro irrigadas com 

água contendo diferentes teores de salinidade. 

 

Em relação ao índice relativo de clorofila 

(SPAD) das mudas estudadas neste ensaio, foi 

registrada uma redução de 46,54% dos valores do 

maior ao menor nível de salinidade avaliado neste 

estudo. Sendo possível afirmar com isto, que a 

variável decresceu ao passo que se aumentou os 

níveis de salinidade na água utilizada como pode 

ser notado na figura abaixo (figura 5).  

Aproximando-se com os resultados encontrados 

neste ensaio, foi encontrado na literatura pesquisas 

que avaliaram o crescimento de espécies florestais 

em que o índice relativo de clorofila, registrou 

decréscimo em seu valor com o aumento nos níveis 

de salinidade da água de irrigação, (DE LIMA et 

al., 2015). 

 
Figura 5 - Índice relativo de clorofila (SAPD) de mudas de 

Pau-Ferro irrigadas com água contendo diferentes teores de 

salinidade. 

 

CONCLUSÕES 

O incremento da salinidade na água usada para 

irrigar as mudas afetou negativamente todas as 

variáveis de desenvolvimento morfológico e 

fisiológico das plantas analisados na pesquisa, de 

forma que as variáveis eram mais prejudicadas ao 

passo que se aumentavam as concentrações de 

NaCl na água utilizada. Desta forma, verifica-se 

que a espécie é susceptível aos impactos 

ocasionados pelo estresse por salinidade.  
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RESUMO: A espécie florestal Myracrodruon urundeuva Allemão, conhecida popularmente como Aroeira pertence à 

família Anacardiaceae e é bastante explorada em virtude da sua grande diversidade de aplicações. Esta espécie é 

propagada geralmente de forma seminal, no entanto suas sementes quando armazenadas apresentam variações em termos 

de qualidade, o que reduz seu poder germinativo. Deste modo, a miniestaquia é uma alternativa de propagação quando 

há essa limitação. Objetivou-se avaliar a capacidade de enraizamento de miniestacas de M. urundeuva em diferentes 

substratos por meio da agregação de raízes ao substrato e produção de biomassa. Foram avaliados cinco substratos, 

incluindo uma testemunha, em delineamento inteiramente casualizado, em parcelas constituídas de nove miniestacas e 

quatro repetições. O minijardim clonal foi formado utilizando mudas originadas de sementes provenientes de árvores 

matrizes da espécie no município de Patos-PB, alocados em um ambiente do Viveiro Florestal da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG). Neste local as brotações foram coletadas, confeccionadas miniestacas e plantadas em 

tubetes contendo os substratos a serem avaliados. Foram coletados dados da massa seca de raízes, massa seca da parte 

aérea, massa seca total e agregação do substrato às raízes, onde atribuiu-se notas que variaram entre 1 a 4. Realizou-se a 

análise de variância, teste F e a comparação das médias pelo teste de Scott-Knott. Os cinco tratamentos utilizados no 

experimento podem ser utilizados para a propagação clonal da M. urundeuva. No entanto, recomenda-se o substrato 

composto por 50% de casca de coco verde + 50% do coproduto resultante da extração de vermiculita, em virtude do 

auxílio na redução dos impactos ambientais causados pela deposição deste tipo de material na região de estudo. É indicado 

avaliar por um tempo maior a formação da muda clonada para a espécie, visando a obtenção de resultados mais 

consistentes. 

Palavras-chave: propagação clonal, impacto ambiental, substratos alternativos. 

 

Biomass and root aggregation in minicuttings of Myracrodruon urundeuva Allemão 

  
ABSTRACT: The forest species Myracrodruon urundeuva Allemão, popularly known as Aroeira belongs to the family 

Anacardiaceae and is widely exploited because of its great diversity of applications. This species is usually propagated 

seminal, however its seeds when stored have variations in terms of quality, which reduces their germinative power. In 

this way, minicutting is a propagation alternative when there is such a limitation. The objective of this study was to 

evaluate the rooting capacity of M. urundeuva minicuttings on different substrates by means of root aggregation to the 

substrate and biomass production. Five substrates, including one control, were evaluated in a completely randomized 

design, in plots consisting of nine minicuttings and four replicates. The clonal minigarden was formed using seedlings 

originated from seeds originating from trees of the species in the municipality of Patos-PB, located in an environment of 

the Forest Nursery of the Federal University of Campina Grande (UFCG). In this place the shoots were collected, made 

minicuttings and planted in tubes containing the substrates to be evaluated. Data were collected on root dry mass, dry 

shoot mass, total dry mass and substrate aggregation at the roots, where it was attributed grades ranging from 1 to 4. 

The analysis of variance was performed, F-test and the comparison of means by the Scott-Knott test. The five treatments 

used in the experiment can be used for the clonal propagation of M. urundeuva. However, the substrate composed of 50% 

of green coconut shell + 50% of the co-product resulting from the vermiculite extraction, is recommended because of the 

aid in reducing the environmental impacts caused by the deposition of this type of material in the study region. It is 

indicated to evaluate for a longer time the formation of the cloned molt for the species, aiming at obtaining more 

consistent results. 

Keywords: clonal propagation, environmental impact, alternative substrates. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A propagação vegetativa pode ser 

compreendida como a multiplicação assexuada de 

partes da planta, com finalidade de gerar um 

indivíduo com as características genéticas idênticas 

à da planta mãe, em que não há recombinação 

gênica, pois utiliza segmentos vegetativos como 

caules, folhas ou raízes (ZUFFELLATO-RIBAS & 

RODRIGUES, 2001; FERRARI et al., 2004; 

HARTMANN et al., 2011). 
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Existem várias técnicas de propagação 

vegetativa, e dentre elas, uma que vem sendo muito 

utilizada para propagação de espécies florestais 

denominada de miniestaquia, que consiste na 

utilização de brotações de plantas propagadas pelo 

processo de estaquia, ou mudas produzidas por 

sementes, em que há o aproveitamento do potencial 

juvenil dos propágulos para indução do 

enraizamento (XAVIER et al., 2013; ALFENAS et 

al., 2004).  

Esta técnica possibilita a propagação de 

genótipos de difícil enraizamento, por favorecer o 

desenvolvimento do sistema radicial de melhor 

qualidade em termos de vigor, uniformidade e 

volume, diminuindo deste modo o período de 

enraizamento, aclimatação, redução do uso de 

reguladores vegetais para indução do enraizamento 

e redução da área de produção, sendo alternativa 

viável para espécies lenhosas de difícil propagação 

sexuada ou que possui sementes de baixa 

viabilidade, além de ser técnica ambiental e 

economicamente viável, que apresenta maior 

acessibilidade de utilização por pequenos e médios 

produtores (OLIVEIRA et al., 2012; FERRIANI et 

al., 2010; ALFENAS et al., 2004; SOUZA & 

ALMADO, 2002). 

A espécie florestal Myracrodruon urundeuva 

Allemão, conhecida popularmente como Aroeira, 

aroeira-do-sertão, almecega e urundeuva, pertence 

à família Anacardiaceae, é encontrada nas regiões 

Nordeste, Centro-oeste e Sudeste, com domínios 

fitogeográficos na Caatinga, Cerrado e Mata 

Atlântica (LORENZI, 2002). A árvore da espécie é 

bastante explorada em virtude da sua grande 

diversidade de aplicações. A Aroeira pode ser 

utilizada para o tratamento de enfermidades, a 

casca da sua árvore possui propriedades 

cicatrizantes, analgésicas e anti-inflamatórias 

(CABRAL, CARNIELLO, 2004; PEREIRA et al., 

2014).  

Esta espécie é propagada geralmente de forma 

seminal, no entanto suas sementes quando 

armazenadas apresentam variações em termos de 

qualidade, o que reduz seu poder germinativo ao 

longo do tempo (BERTONHA, 2015). Deste 

modo, a miniestaquia de origem seminal é uma 

alternativa de propagação da espécie quando há 

limitação na viabilidade das sementes ou produção 

insuficiente.  

Contudo, para obtenção do sucesso na sua 

propagação por esta técnica clonal é necessário que 

haja a emissão de raízes. Segundo Xavier et al. 

(2009) a capacidade de enraizamento das espécies 

florestais difere drasticamente, e podem ser 

classificadas em espécies de fácil enraizamento e 

espécies com resposta pequena ou nenhuma aos 

estímulos para o enraizamento. De acordo com 

pesquisas realizadas por Ramos et al. (2016), a M. 

urundeuva não pertence a primeira categoria, e 

ressalta a necessidade de mais estudos para 

entender a qual categoria ela deve pertencer. 

Entre os fatores que atuam diretamente na 

influência do enraizamento das miniestacas 

destaca-se o conhecimento sobre os tipos de 

substratos a serem utilizados. Para tanto, torna-se 

fundamental a realização de estudos que indiquem 

o material mais adequado para fornecer condições 

ideais para o desenvolvimento de determinada 

espécie.  Além disso, a utilização de compostos 

alternativos a serem utilizados como substratos 

podem favorecer o crescimento de mudas, como 

também auxiliar no reaproveitamento destes tipos 

de materiais (KRATZ et al., 2013). Para Maeda et 

al. (2006) é fundamental que o substrato forneça 

boa agregação ao sistema radicular, pois assim 

torna-se possível assegurar o bom 

desenvolvimento das mudas em campo. 

Dessa forma, o estudo teve como objetivo 

avaliar a capacidade de enraizamento em 

miniestacas de Myracrodruon urundeuva Allemão 

(Aroeira) e sua respectiva agregação em função dos 

substratos utilizados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Avaliou-se cinco substratos: substrato 

comercial Bioplant® – T1 (Utilizado como 

testemunha); 2/3 de terra de subsolo e 1/3 de 

esterco animal – T2; pó da casca de coco verde 

(PC) – T3; coproduto resultante da extração de 

vermiculita (CV) – T4; e substrato composto por 

50% de PC e 50% de CV – T5. 

A fonte dos propágulos vegetativos destinados 

à produção de miniestacas (minijardim clonal) foi 

formada utilizando mudas originadas de sementes 

provenientes de árvores matrizes da espécie no 

município de Patos-PB, alocados em um ambiente 

do Viveiro Florestal da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), com telado que retém 

50% da intensidade luminosa e irrigação manual 

em regime diário na primeira semana, em seguida 

quatro vezes por semana.  

Para a manutenção do minijardim clonal foram 

realizados tratos silviculturais como desbaste de 
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ervas daninhas, aplicação de fungicidas e 

inseticidas, entre outros.  

Em intervalos de 30 dias foram adicionados, em 

cada recipiente, cinco gramas de macro e 

micronutrientes com a formulação do produto 

comercial Nutriverde® em solução aquosa: 8% de 

nitrogênio (N) total, 9% de fósforo (P2O); 9% de 

óxido de potássio (K2O); 3% de cálcio (Ca), 2% de 

enxofre (S); 1% de Magnésio (MG); 0,03% de 

Boro (B); 0,005% de Cobalto (Co); 0,2% de Cobre 

(Cu); 0,2% de Ferro (Fe); 0,005% de Molibdênio 

(Mo) e 0,35% de Zinco (Zn).  

Coletou-se no minijardim clonal da espécie 

brotações para a confecção de miniestacas com 6,0 

cm de comprimento, deixando um ou dois pares de 

folhas reduzidas à metade em cada, e 

acondicionados em tubetes de 280 cm3 que foram 

apoiados em bandejas com capacidade para 

suportar 54 tubetes.  

O experimento foi instalado em um ambiente do 

Viveiro Florestal com telado que retém 50% da 

intensidade luminosa e irrigação automática, onde 

foi programada para ativar por 20 vezes ao dia, 

durante um minuto, em intervalos de 30 minutos. 

Ao atingir 56 dias após o plantio das miniestacas, o 

material foi transferido para o ambiente do viveiro 

com irrigação manual onde ocorreu duas vezes ao 

dia na primeira semana, apenas uma vez ao dia na 

segunda semana, e a partir da terceira irrigou-se 4 

vezes por semana até o encerramento do 

experimento, aos 118 dias após o plantio das 

miniestacas. Os demais tratos silviculturais, assim 

como no minijardim clonal, também foi realizado 

quando necessário. Em intervalos de 30 dias foi 

adicionado em cada miniestaca um grama (g) de 

macro e micronutrientes (mesma formulação 

descrita para o minijardim clonal), diluído em 10 

ml de água com auxílio de uma seringa. 

Os tratamentos foram avaliados em 

Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), em 

parcelas constituídas de nove miniestacas, com 

cinco tratamentos (substratos) e quatro repetições, 

totalizando 20 parcelas. Assim, foi avaliado a 

massa seca, em gramas, da raíz (MSR) e da parte 

aérea (MSPA), e agregação dos substratos às 

raízes, onde atribuiu-se valores que variaram entre 

1 a 4 (1: pouca agregação do substrato às raízes; 2: 

agregação regular; 3: boa agregação e; 4: ótima 

agregação). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi observado um valor médio para a agregação 

de raízes nos substratos de 3,73 (Bioplant®), 1,94 

(2/3 de terra de subsolo e 1/3 de esterco animal), 

2,24 (pó da casca de coco verde - PC), 1,34 

(coproduto resultante da extração de vermiculita-

CV) e 2,21 (50% de PC + 50% de CV) (Figura 1). 

Para este parâmetro, obteve-se uma média geral do 

valor de agregação de 3,49. É possível constatar 

que o Bioplant® obteve resultados superiores aos 

demais tratamentos, sendo classificado entre os 

valores de boa e ótima agregação dos substratos às 

raízes. 

 

  

*Medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott (P > 0,05). 

**T1: Substrato comercial Bioplant®; T2: substrato composto por 2/3 de terra de subsolo e 1/3 de esterco animal; T3: pó da casca de 

coco verde (PC); T4: coproduto resultante da extração de vermiculita (CV) e T5: 50% de PC + 50% de CV. 

Figura 1 – Médias da agregação das raízes nos substratos (Notas de 1 a 4) de miniestacas de Myracrodruon urundeuva Allemão aos 

118 dias após o plantio.  

 

Mesmo não diferindo estatisticamente, o 

substrato composto por pó da casca de coco verde 

e o composto por 50% de PC + 50% de CV 

obtiveram valores médios pouco acima dos demais. 
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Assim, pode-se observar que a presença do pó da 

casca de coco verde na formulação se substratos 

alternativos contribuíram, nesta pesquisa, com o 

aumento da capacidade de agregação do substrato. 

Kratz (2011) avaliando substratos renováveis 

para a produção de mudas de Eucalyptus benthamii 

Maiden et Cambage constatou que os compostos 

contendo vermiculita/casca de arroz carbonizada 

(50/50) e os renováveis elaborados a base de fibra 

de coco/casca de arroz carbonizada em diferentes 

proporções, bem como alguns substratos contendo 

biossólido, forneceram maior agregação das raízes 

ao substrato.  

Na Figura 2, para a variável massa seca de 

raízes (MSR), em gramas, os valores médios foram 

de 1,01 (T1); 0,69 (T2); 0,47 (T3); 0,55 (T4) e 0,62 

(T5), não havendo diferença estatística entre os 

tratamentos (P > 0,05), obtendo média geral de 

aproximadamente 0,67g.  

Dessa maneira, constata-se que todos os 

substratos alternativos avaliados garantiram devida 

capacidade de proporcionar o desenvolvimento das 

raízes, o qual influencia diretamente nos valores 

médios de massa seca. 

Em relação a massa seca da parte aérea 

(MSPA), obtiveram-se resultados médios 

aproximados (em gramas) de 3,77 (T1); 1,97 (T2); 

1,34 (T3); 0,96 (T4) e 1,55 (T5) (Figura 2). Neste 

parâmetro, obteve-se uma média geral de 

aproximadamente 1,91g. Resultados superiores 

foram encontrados por Oliveira et al. (2015), 

avaliando mudas de Handroanthus heptaphyllus 

Mattos produzidas por miniestacas submetidas a 

cinco doses crescentes de AIB em 120 dias após o 

estaqueamento, onde obtiveram o valor médio 

geral de 2,25g de MSPA. 

Para a massa seca total (MST), em gramas, as 

médias foram de 4,78 (T1); 2,67 (T2); 1,82 (T3); 

1,51 (T4) e 2,15 (T5) (Figura 2), com média geral 

aproximada de 2,58g

.

 
*Medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott (P > 0,05). 

** T1: Vermiculita; T2: Substrato comercial Bioplant®; T3: substrato composto por 2/3 de terra de subsolo e 1/3 de esterco animal; 

T4: pó da casca de coco verde (PC); T5: coproduto resultante da extração de vermiculita (CV) e T6: 50% de PC + 50% de CV 

Figura 2 – Médias da massa seca de raízes (MSR), parte aérea (MSPA) e total (MST) de miniestacas de Myracrodruon urundeuva 

Allemão aos 118 dias após o plantio.  

 

Ao analisar a MSPA e MST, é possível 

constatar que houve diferença estatística entre os 

tratamentos, havendo superioridade para o 

Bioplant® (T1), o qual pode ser explicado devido 

ao mesmo se referir a um substrato comercial. O 

Bioplant® possui na sua formulação diferentes 

proporções de matérias primas como fibra de coco, 

casca de arroz, casca de pinus e vermiculita, que 

garantem maior capacidade e qualidade no 

desenvolvimento das miniestacas.  
Com base nos resultados obtidos, recomenda-se 

avaliar por um tempo maior a formação da muda 

clonada para a espécie, visando resultados mais 

consistentes. Além disso, deve-se considerar 

também a proposta indicada por Luz (2018) na 

clonagem da espécie Myracrodruon urundeuva 
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Allemão, onde a autora aponta a necessidade de 

avaliar outros materiais em diferentes proporções 

com o pó da casca de coco verde e o coproduto 

resultante da extração de vermiculita para se 

analisar a eficiência destes novos compostos. 

 

CONCLUSÕES 

Todos os tratamentos utilizados no experimento 

podem ser utilizados para a propagação clonal da 

Myracrodruon urundeuva Allemão. No entanto, 

recomenda-se o substrato composto por 50% de 

casca de coco verde + 50% do coproduto resultante 

da extração de vermiculita, em virtude do baixo 

custo e auxílio na redução dos impactos ambientais 

causados pela deposição destes tipos de materiais 

na região de estudo. 
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Biometria de frutos de Ouratea hexasperma (A.St.-Hill.) Baill, com base em processamento digital de 
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RESUMO: A Ouratea hexasperma (A.St.-Hill.) Baill. é uma espécie arbustiva, da família botânica Ochnaceae, 

encontrada na região do Cerrado e em áreas ecótonas no Rio Grande do Norte, destaca-se pela produção de óleo provindo 

dos frutos. A biometria é uma ferramenta para determinação de dados quantitativos por meio de caracteres morfométricos 

de espécies vegetais. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é determinar valores biométrico dos frutos de O. 

hexasperma por meio de processamento digital de imagem. Foram coletados frutos de O. hexasperma, estes foram 

fotografados e analisados por meio de processamento digital de imagens, que foram analisadas no programa ImageJ®. 

Foram utilizados 300 frutos para as analises dos aspectos biométricos de área (cm²), perímetro (cm), circularidade (0,0 – 

0,1), comprimento (cm) e largura (cm). Obteve-se a área média de 0.5795 ± 1.3601 cm², perímetro médio de 2.8161 ± 

1.1556 cm, comprimento médio de 0.8716 ± 1.1924 cm, largura média de 0.8739 ± 1.2095 cm e o índice de circularidade 

de 0.9052 ± 1.0562 cm. Sendo assim, podemos concluir que o processamento digital de imagens é uma ferramenta eficaz 

na análise biométrica de frutos de O. hexasperma. 

Palavras-chave: Ochnaceae, análise de imagens, quantificação biométrica. 

 

Biometrics of fruits of Ouratea hexasperma (A. St.-Hill.) Baill, based on digital image processing 

 
ABSTRACT: The Ouratea hexasperma (A. St.-Hill.) Baill. is an arbustive species, of the botanical family Ochnaceae, 

found in the Cerrado region and in ecotonous areas in Rio Grande do Norte, stands out for the production of oil coming 

from the fruits. Biometrics is a tool for determining quantitative data by through of morphometric traits of plant species. 
Therefore, the objective of the present study is to determine the biometric values of O. hexasperma fruits by means of 

digital image processing. Fruits of O. hexasperma were collected, which were photographed and analyzed by through of 

digital image processing, which were analyzed in the ImageJ® program. We used 300 fruits for the analysis of the 

biometric aspects of area (cm ²), perimeter (cm), circularity (0.0 – 0.1), height (cm) and width (cm). Were obtained the 

middle area of 0.5795 ± 1.3601 cm ², middle perimeter of 2.8161 ± 1.1556 cm, middle length of 0.8716 ± 1.1924 cm, 

middle width of 0.8739 ± 1.2095 and the circularity index of 0.9052 ± 1.0562. Thus, we can conclude that digital image 

processing is an effective tool in the biometric analysis of O. hexasperma fruits. 

Keywords: Ochnaceae, image analysis, biometric quantification. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Ouratea hexasperma (A.St.-Hill.) Baill. é uma 

espécie pertencente à família botânica Ochnaceae, 

caracterizado por um porte arbustivo conhecida 

popularmente conhecida como Bati. Comumente 

encontrada no bioma do Cerrado, no Rio Grande do 

Norte ocorre tanto em áreas de Tabuleiros Costeiros, 

quanto em Restingas (CESTARO, 2002). 

Do bati é possível extrair óleo do fruto que é 

utilizado por comunidades indígenas, como foi 

relatado por Silva (2007).  É considerada uma das 

espécies vegetal com grande potencial extrativista do 

tabuleiro, porém poucos são os trabalhos que 

abordam a extração do óleo e seus efeitos terapêuticos 

na saúde e nutricional para a alimentação humana. 

Sendo passível de domesticação, o bati é uma das 

muitas espécies vegetais utilizadas no extrativismo 

pelas comunidades indígenas locais nas áreas de 

tabuleiro (CARDOSO, MODERCHIN, 2012; 

DIEGUES, 2000) 

O principal meio de propagação da O. hexaspema 

é por meio de sementes, mas para que seja utilizada 

em recuperação de áreas degradadas, domesticação 

para o extrativismo da espécie e possível 

comercialização é necessário seguir diretrizes para a 

classificação de indivíduos ou populações matrizes 

produtoras de sementes propostas por Brasil (2009).  

Uma ferramenta amplamente utilizada como 

forma de cumprir as exigências citada anteriormente 

e outros subsídios para diferentes fins é a 

caracterização biométrica de frutos e sementes das 

espécies (MACEDO, 2009). Sendo útil também como 

instrumento para melhoramento genético, 

caracterização da variabilidade genética dentro de 
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populações e determinação de uma população ou 

indivíduos matrizes para coletas de sementes (SILVA 

et al., 2017; SANTOS, 2009). Auxiliando também na 

determinação da qualidade fisiológica, em que 

sementes maiores podem indicar estar mais vigorosa, 

nutrida ou com o embrião bem formado (SANTOS, 

2009).  

Contudo, junto a biometria, o processamento 

digital de imagens tem sido a melhor proposta para 

analises práticas, rápidas e eficazes de dados 

quantitativos, quando se refere ao método tradicional 

de biometria (VARMA et al., 2013). 

Este trabalho teve como objetivo fazer a 

caracterização biométrica de frutos de Ouratea 

hexasperma (A.St.-Hill.) Baill. com o auxílio do 

processamento digital de imagens.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Os frutos de Ouratea hexasperma foram coletados 

no município de Macaíba, no estado do Rio Grande 

do Norte, em uma vegetação de transição entre o 

Cerrado, caracterizado como vegetação savânica, e a 

Mata Atlântica, caracterizada como floresta 

estacional semidecidual de terras baixas, localizada 

na Escola Agrícola de Jundiaí, no município de 

Macaiba/RN. O clima é caracterizado por uma 

transição entre As’ e BSw’ de acordo com a 

classificação de Köppen, com temperatura média de 

26°C, com precipitação média de 1200 mm 

(CESTARO, 2002).  

Para obter os dados biométricos foi utilizado o 

programa ImageJ® e analisado o comprimento (mm), 

largura (mm), perímetro (mm), área (mm²), 

circularidade (0,0 – 0,1). Para o processamento digital 

das sementes foram utilizadas 300 sementes, onde 

foram fotografadas em um fundo branco e com o 

auxílio de uma régua graduada em milímetros 

Foi seguido os seguintes passos: após a imagem 

ter sido aberta no programa, a escala foi calibrada de 

acordo com o Pixels da imagem, convertendo Pixels 

em centímetros; a imagem foi convertida para a 

escala de cinza 8 bits (256 tons) e ajustadas para 

diminuir a sombra e o reflexo por diferença de 

contraste com a ferramenta do programa Threshold; 

foi selecionada a  área necessária e o programa 

realizou a análise da imagem e foi gerada uma tabela 

com os dados pertinentes; os dados das análises foram 

exportadas em formato Excel®. 

Para gerar a estatística com base nas análises 

geradas no ImageJ® foi utilizado o programa 

BioEstat®, versão 5.3, onde foi realizado o teste de 

normalidade de Lilliefors ao nível de 1% de 

probabilidade, e as análises descritivas das medidas 

de posição (Média, Máximo, Mínimo e Mediana) e 

dispersão (Variância, Desvio Padrão, Assimetria, 

Curtose e Coeficiente de Variação).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises descritivas das variáveis analisadas 

dos frutos de O. hexasperma estão na Tabela 1. Todas 

as variáveis biométricas tenderam assimetricamente à 

esquerda e os valores de curtose do Perímetro e 

Circularidade apresentaram uma curva leptocúrtica 

(K > 0,263), já os valores de Área, Comprimento e 

Largura apresentaram uma curva platicúrtica (K > 

0,263). Os frutos tiveram comprimento médio de 

0,8592 ± 1,19 cm e largura média de 0,8597 ± 1,21 

cm (Tabela 1). Apresentaram também Área de 0.5795 

± 1.3601 cm², Perímetro de 2.8161 ± 1.1556 cm e 

Circularidade de 0.9052 ± 1.0562, denotando um 

formato redondo, pois a circularidade se aproxima de 

1,0, em que, quanto mais próximo de 1,0, mas 

redonda é o fruto ou a semente. 

Kutschenko (2009) encontrou valor semelhante de 

comprimento (7,66 ± 0,59 mm) mas com largura duas 

vezes inferior (4,59 ± 0,62 mm) para a mesma 

espécie, entretanto, a biometria foi elaborada com 

baixo esforço amostral, além dos frutos terem sido 

coletados em um ambiente muito diferente do que foi 

coletado para esse trabalho.  

Ribeiro (2016), para a espécie O. racemiformis 

Ule, relatou valores aproximados para comprimento 

e largura, sendo 4,43-7,61 mm e 3,04-5,39 mm 

respectivamente, com esforço amostral de 100 frutos. 

Contudo, pode-se inferir que, de acordo com os 

valores encontrados nesse trabalho e os outros dois 

citados anteriormente, a variação de comprimento e 

largura pode ser característico da espécie.  

 

CONCLUSÃO 

Diante dos resultados, podemos concluir que o 

processamento digital de imagens para a 

determinação de dados biométricos é rápido e 

eficiente para a O. hexasperma. 

 

Tabela 1. Biometria dos frutos de Ouratea hexasperma analisados por meio de processamento digital de imagens.  

Variável Área (cm²) Perímetro (cm) Circularidade  Comprimento (cm) Largura (cm) 

Média ± Desvio Padrão 0.5795 ± 1.3601 2.8161 ± 1.1556 0.9052 ± 1.0562 0.8716 ± 1.1924 0.8739 ± 1.2095 
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Mínimo 0.0460 0.9280 0.5660 0.3210 0.2140 

Máximo 0,9410 0,3728 0,9860 1,232 1,286 

Mediana 0,5985 0,2884 0,9105 0,8570 0,8570 

Assimetria -0.6141 -1.2401 -3.2791 -0.1696 -0.2098 

Curtose 1.5920 4.8682 20.4917 0.9401 0.9182 

Variância 0.0157 0.1202 0.0020 0.0200 0.0225 

CV (%) 21.63 12.31 4.92 16.24 17.16 

Tamanho da amostra 300 300 300 300 300 
Fonte: CV = Coeficiente de Variação (%) 
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Biometria de sementes de Eugenia punicifolia (Kunth) DC. por meio da análise de imagem 
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RESUMO: A Eugenia punicifolia (Kunth) DC. é uma espécie arbóreo-arbustiva, pertencente à família Myrtaceae, 

encontrada nas regiões tropicais. A biometria de sementes constitui-se na avaliação de aspectos morfométricos da espécie 

vegetal. Com isso, o objetivo deste trabalho foi analisar aspectos biométricos em sementes de E. punicifolia por meio da 

análise de imagens. Frutos de E. punicifolia foram coletados diretamente de indivíduos arbóreos e analisados pelo 

processamento digital de imagem das sementes, com o auxílio do programa de editoração de imagens digitais, ImageJ®. 

Utilizou-se 400 sementes, analisando-se os parâmetros biométricos de área (cm²), perímetro (cm), circularidade (0,0-1,0), 

comprimento (cm) e largura (cm). Foi observado a área média de 0.5958 ± 0.1253 cm², perímetro de 3.0031 ± 0.3581 cm, 

comprimento de 0.8605 ± 0.1036 cm, largura de 0.8931 ± 0.1141 cm e índice de circularidade de 0.8255 ± 0.0622. Com 

base nos resultados obtidos, o processamento digital de imagens é uma ferramenta eficiente em análises biométricas de 

sementes de E. punicifolia. 

Palavras-chave: mensuração, sementes florestais, cereja do cerrado. 

 

Biometry of Eugenia punicifolia (Kunth) DC seeds. by means of the image analysis 

 
ABSTRACT: Eugenia punicifolia (Kunth) DC. is an arboreal-shrub species, belonging to the family Myrtaceae, found 

in tropical regions. Biometry in plants is the evaluation of morphometric aspects of the plant species. With this, the 

objective of this work was to analyze biometric aspects in E. punicifolia seeds by means of the image analysis. Fruits of 

E. punicifolia were collected directly from arboreal individuals and analyzed by digital image processing of the seeds, 

with the aid of the digital image editing program ImageJ®. 400 seeds were used, analyzing the biometric area parameters 

( mm²), perimeter (mm), circularity (0,0-1,0), length (mm) and width (mm). The mean area was 0.5958 ± 0.1253 cm², with 

a perimeter of 3.0031 ± 0.3581 cm, a length of 0.8605 ± 0.1036 cm, a width of  0.8931 ± 0.1141 cm and a circularity of 

0.828 ± 1.10. Based on the results obtained, the digital image processing is an efficient tool in biometric analyzes of E. 

punicifolia seeds. 

Keywords: measurement, forest seeds, cerrado cherry. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As sementes são formadas por tegumento, 

cotilédones e eixo embrionário, todavia, na 

natureza, vários fatores auxiliam para que ocorra o 

desenvolvimento diferenciado dos componentes da 

semente, variando entre espécies e até dentro da 

própria espécie, por meio da cor, forma e tamanho 

(ABUD et al. 2010).  

Além disso, a descrição de características 

morfológicas e biométricas de frutos e sementes é 

útil para o conhecimento do desenvolvimento das 

espécies florestais nativas, sendo importante por 

fornecer pesquisas sobre banco de sementes do 

solo, chuva de sementes e agentes dispersores 

(CASTELLANNI et al. 2008).  

A biometria de sementes caracteriza-se como 

um importante instrumento para programas de 

melhoramento genético, bem como analisar a 

variabilidade genética dentro de populações 

(SILVA et al., 2017a). Assim, o processamento 

digital de imagens pode cooperar em estudos de 

biometria visto que a análise dos dados 

quantitativos no que diz respeito à superfície das 

sementes funciona de forma rápida e eficiente 

quando comparada a forma tradicional (VARMA 

et al., 2013). 

A Eugenia punicifolia (Kunth) DC. é uma 

espécie arbóreo-arbustiva pertencente à família 

Myrtaceae com ocorrência em quase todo o Brasil, 

Paraguai e Venezuela (SOUZA & LORENZI, 

2012).  

O gênero Eugenia possui importância pelo o 

vasto potencial econômico e farmacológico das 

espécies que a compõem, comprovado não 

somente pelo número de trabalhos e publicações 

científicas, como também pela exploração 

comercial dos seus frutos comestíveis, madeira, 
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óleos essenciais e utilização ornamental 

(QUEIROZ et al., 2015). 

Diante da escassez de pesquisas relacionadas a 

métodos mais adequados para a biometria de 

sementes de espécies, o objetivo deste trabalho foi 

analisar biometricamente sementes de Eugenia 

punicifolia, por meio da analise de imagens. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Em julho de 2018, foram coletados 20 frutos em 

cada uma das 10 árvores matrizes presentes em um 

fragmento do domínio Mata Atlântica com 

vegetação de restinga pertencente à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

O processamento digital de imagem das 

sementes foi realizado no programa de editoração 

ImageJ®. Foram utilizadas 400 sementes, as quais 

foram fotografadas em fundo de papel branco 

fosco, com régua graduada em milímetros a uma 

distância de 20 cm das sementes, e analisados os 

parâmetros biométricos de área (cm²), perímetro 

(cm), circularidade (0,0-1,0), comprimento (cm) e 

largura (cm) (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 – Descrição das variáveis biométricas empregadas 

para o processamento digital de imagens utilizando o 

programa ImageJ®. 

 

O processamento das imagens se baseou na 

conversão para o formato de 8 bits (256 tons), 

calibração da escala em milímetros, seleção da área 

a ser analisada e inversão do espectro de cinza, 

seguido da utilização da máscara de threshold para 

diferenciar o contraste entre os componentes da 

imagem, análise de descritores morfológicos e 

exportação dos resultados em formato Excel® 

(Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Etapas do processamento digital de imagens para 

captura da fotografia e utilização do programa ImageJ®. 

 

O programa estatístico utilizado foi o BioEstat®, 

versão 5.3, onde se realizou o teste de normalidade 

de Lilliefors ao nível de 1% de probabilidade e a 

análise descritiva das medidas de posição (média, 

máximo, mínimo e mediana) e dispersão 

(variância, desvio padrão, assimetria, curtose e 

coeficiente de variação). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise descritiva para as variáveis analisadas 

das sementes de E. punicifolia encontra-se na 

Tabela 1. Os atributos biométricos propenderam 

assimetricamente à direita, com exceção da 

circularidade que foi à esquerda. Para os valores de 

curtose os dados biométricos da área e 

comprimento apresentaram uma curva leptocúrtica 

(K < 0,263); para os dados de perímetro, 
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circularidade e largura da semente, obteve-se curva 

platicúrtica (K > 0,263). 

As sementes apresentaram comprimento médio 

de 0.8605 ± 0.1036 cm e largura média de 0.8931 

± 0.1141 cm  (Tabela 1). 

As sementes possuem área 0.5958 ± 0.1253 cm² 

e perímetro de 3.0031 ± 0.3581 cm, enquanto que 

a circularidade apresenta média de 0.8255 ± 0.0622 

(Tabela 1), indicando que a semente apresenta um 

formato mais arredondado, visto que, quanto mais 

próximo a 1,0 mais circulares são as sementes. 

A análise biométrica pode ser utilizada em 

estudos de classificação de sementes, similaridade, 

divergência e variabilidade entre indivíduos e 

espécies, dado que variações morfométricas estão 

relacionadas à dinâmica populacional e 

estabelecimento das espécies em novos ambientes 

(COSTA et al., 2016). 

Com base nessas análises, faz-se importante 

estudos acerca da biometria de sementes para 

auxiliar no desenvolvimento de processos referente 

à tecnologia, tais como a padronização de testes em 

laboratório, armazenamento e em processos 

relacionados à produção de mudas (SILVA et al., 

2018b). 

 

CONCLUSÃO 

O processamento digital de imagens mostra-se 

como uma alternativa rápida e eficiente e pode ser 

utilizado na análise biométrica de sementes de 

Eugenia punicifolia 

 

Tabela 1. Biometria de sementes de Eugenia punicifolia analisadas por meio do processamento digital de imagens. 

Variável Área (cm²) Perímetro (cm) Circularidade (0,0 – 1,0) Comprimento (cm) Largura (cm) 

Média ± Desvio Padrão 0.5958 ± 0.1253 3.0031 ± 0.3581 0.8255 ± 0.0622 0.8605 ± 0.1036 0.8931 ± 0.1141 

Mínimo 0.2980 2.1070 0.4950 0.6210 0.6140 

Máximo 0.9280 4.3610 0.8900 1.1740 1.2450 

Mediana 0.5910 2.9970 0.8465 0.8650 0.8930 

Assimetria 0.0349 0.2009 -2.4377 0.1240 0.1528 

Curtose -0.4497 0.5476 7.2553 -0.1336 -0.0860 

Variância 0.0157 0.1282 0.0039 0.0107 0.0130 

Coeficiente de variação 21.03% 11.92% 7.53% 12.04% 12.77% 

Tamanho da amostra 400 400 400 400 400 
Fonte: CV (%): Coeficiente de variação 
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RESUMO: Em razão do cultivo do eucalipto estar se expandindo em locais não tradicionais de cultivo, seu 

desenvolvimento pode sofrer impacto por fatores climáticos adversos, entre os quais o estresse salino é consideravelmente 

importante. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento morfofisiológico de clones de eucalipto visando sua 

identificação quanto à tolerância ou susceptibilidade a condições salinas. O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, município de Rio Largo – AL. O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, utilizando três clones de eucalipto com quatro níveis de 

salinidade do solo (3x4) em seis blocos (repetições) totalizando 72 parcelas experimentais. Foram utilizados os clones de 

Eucalyptus: VC 865, I224 e I144, os níveis de salinidade do solo adotados para o ensaio foram Controle, Leve, Moderado 

e Severo, (0, 1, 2, 3 g de NaCl/Kg de solo, respectivamente). As plantas foram então avaliadas aos 30 dias de experimento 

onde as variáveis altura da planta, diâmetro do caule e índice de clorofila (SPAD) foram verificadas. A altura e diâmetro 

do caule foram afetados tanto pelos clones quanto pela salinidade, porém não foi registrada interação entre os fatores. 

Houve diferença entre as médias ao nível de 1% pelo teste de Tukey. Para o (SPAD) no amanhecer, já ao meio dia, houve 

efeito significativo apenas para o fator clone. A adição do fator sal no solo atingiu negativamente todas as variáveis de 

desenvolvimento fisiológico e morfológico dos clones de eucalipto analisados. O clone I224 apresenta tendência a ser 

tolerante aos teores de salinidade de solo testados, já que suas características biométricas e fisiológicas não foram 

consideravelmente afetadas. 

Palavras-chave: Estresse salino, Fisiologia, Myrtaceae.  

 

Biometry and relative chlorophyll index of Eucalyptus clones grown on salinized soil 

 
ABSTRACT: Because the eucalyptus cultivation is expanding in non-traditional cultivation sites, its development may 

be impacted by adverse climatic factors, among which saline stress is considerably important. The objective of this work 

was to evaluate the morphophysiological behavior of eucalyptus clones aiming their identification as to tolerance or 

susceptibility to saline conditions. The experiment was conducted in a greenhouse at the Agricultural Sciences Center of 

the Federal University of Alagoas, municipality of Rio Largo - AL. The experimental design was a randomized complete 

block design using three eucalyptus clones with four levels of soil salinity (3x4) in six blocks (repetitions), totaling 72 

experimental plots. Eucalyptus clones were used: VC 865, I 224 and I 144, the soil salinity levels adopted for the test 

were Control, Light, Moderate and Severe (0, 1, 2, 3 g NaCl / kg soil, respectively). The plants were then evaluated at 30 

days of the experiment where the variables plant height, stem diameter and chlorophyll index (SPAD) were verified . The 

height and diameter of the stem of clones were affected by both clones and salinity, but no interaction between the factors 

was observed. There was a difference between the averages at the 1% level by the Tukey test. For the (SPAD) at dawn, 

there was a difference at the 1% level by the F test, already at noon, there was a significant effect at the 1% level only 

for the clone factor. Addition of the salt factor in the soil negatively affected all the variables of physiological and 

morphological development of the eucalypt clones analyzed in the research. Clone I224 tends to be tolerant to the soil 

salinity levels tested, since its biometric and physiological characteristics were not considerably affected. 

Key words: Saline stress, Physiology. Myrtaceae. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos 10 anos observou-se um 

considerável crescimento das áreas de florestas 

plantadas no Brasil, em especial de eucalipto, tendo 

em vista seu rápido crescimento, produtividade, 

vigor e adaptação a diferentes habitats. A área de 

eucalipto cresceu 1,29 milhões, o equivalente ao 

crescimento médio anual de 6,6%, enquanto 

a de pinus vem decrescendo e sendo substituída 

pelo eucalipto (REZENDE et al., 2013).  

Nas áreas semiáridas e áridas de quase todas as 

regiões do mundo, os solos salinos estão se 

tornando um grande problema, em razão de uma 

série de fatores naturais e socioambientais (GUMA 

et al., 2010). Devido à grande ampliação do plantio 

de eucalipto no Brasil para regiões além daquelas 
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tradicionais, como a Sul e Sudeste, torna-se 

necessária a obtenção de informações sobre a 

produção dessa espécie em ambientes ainda não 

analisados (SANTANA et al., 2008). 

A salinidade está entre os principais estresses 

que afetam negativamente o crescimento das 

plantas e produtividade das culturas (YOUSSEF, 

2009). A concentração de sal nos solos destaca-se 

como um dos principais problemas para o cultivo 

de espécies vegetais, estando relacionado a redução 

no desenvolvimento de muitas culturas, uma vez 

que limita produção e acarreta em perca da 

qualidade dos produtos (QUEIROZ, BULL, 2018). 

A capacidade de absorção de água pelas raízes das 

plantas, sob diferentes condições de salinidade, 

está associada ao poder dessas raízes de atingir 

elevadas taxas de respiração.  

Nas condições do Nordeste brasileiro, a 

salinidade de extensas áreas do semiárido é a 

principal limitação da produtividade das culturas. 

A qualidade da água de irrigação, associada à 

evaporação, a temperaturas altas e sistema de 

drenagem das áreas irrigadas proporciona de modo 

potencializado, a formação de perímetros irrigados 

rapidamente salinizados ou alcalinos, o suficiente 

para impedir o crescimento de alguns cultivos 

agrícolas sensíveis ao sal (GUMA et al., 2010). 

Desta forma, o objetivo adotado neste trabalho 

foi avaliar o comportamento biométrico e 

fisiológico de clones de eucalipto visando sua 

identificação quanto à tolerância ou 

susceptibilidade a condições de estresse salino. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação localizada no Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, 

localizado no município de Rio Largo, AL (9°28’ 

S, 35°49’ W, a 127m de altitude). Para a realização 

do experimento foram selecionadas mudas com 

120 dias de idade, observando a sanidade e a 

uniformidade biométrica das mesmas. Em seguida, 

foram transplantadas para os vasos plásticos, 

contendo 20 kg de solo destorroado, peneirado e 

homogeneizado. Foi necessário realizar a adubação 

e correção da acidez do solo.  

O experimento foi conduzido sob delineamento 

em blocos casualizados, em esquema fatorial 3x4, 

em que os fatores foram clones e níveis de 

salinidade do solo (0, 1, 2 e 3 g de NaCl Kg1 de 

solo), classificados em Controle, Leve, Moderado 

e Severo, respectivamente, com 6 repetições, 

totalizando 72 parcelas experimentais. Cada 

parcela foi composta por um recipiente plástico 

com capacidade para 20 kg de solo, contendo uma 

planta, em que o sal foi incorporado ao solo de cada 

recipiente plástico. Durante todo o experimento as 

plantas foram irrigadas próximo à capacidade de 

campo com água destilada e as variáveis foram 

avaliadas após 30 depois do transplantio, quando se 

deu início aos tratamentos. 

As avaliações referentes à morfologia da planta 

foram altura da planta e diâmetro do caule sendo 

utilizada para a aferição da altura da planta uma fita 

métrica graduada em centímetro, aferindo-se da 

base da planta até a inserção da folha mais jovem. 

As leituras do diâmetro do caule foram realizadas 

ao nível do coleto, utilizando-se um paquímetro 

digital.  Foi realizado neste ensaio referente a 

fisiologia dos clones em meio a salinidade a leitura 

do índice relativo de clorofila (SPAD), sendo este 

medido com o aparelho SPAD-502 na terceira 

folha totalmente expandida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Na variável altura de plantas, os clones VC865 

e I244 não diferiram entre si, apresentando valores 

bastante aproximados quando submetidos a 

condições salinas. O mesmo não foi constatado 

quando se analisou o desempenho do clone I144, 

que apresentou diferença significativa quando 

submetido às mesmas condições de salinidade 

registrando-se menor altura para o mesmo (figura 

1).  

Figura 1–Altura de plantas de três clones de Eucalyptus 

submetidos a estresse salino. 

 

Entre os quatro níveis de salinidade do solo, as 

plantas do tratamento controle apresentaram os 

melhores resultados para esta variável, diferindo 

dos demais níveis de salinidade. Sendo os menores 

valores para a altura registrados na salinidade 

severa, ocorrendo uma redução de 20,54% do 
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controle para o maior índice de sal (figura 2). 

Resultados pouco similares a estes para a altura 

afetada pela salinidade foram encontrados em 

trabalhos com plantas de eucalipto submetidos a 

estresse por salinidade onde pode-se observar que 

os teores de salinidade no solo não afetaram 

significativamente a variável (LOPES et al., 2012). 

 
 

Figura 2- Altura de plantas em função do aumento da 

concentração de NaCl. 

 

Em relação a variável diâmetro do caule, o 

clone e I224 apresentou melhores resultados, 

diferindo dos demais. Os clones VC865 e o I144 

apresentaram menores diâmetros do caule, não 

diferindo entre si. Os correspondendo desta forma 

a uma menor resistência ao estresse por salinidade 

(figura 3).  

 
Figura 3 – Diâmetro de plantas de três clones de Eucalyptus 

submetidos a estresse salino. 

 

Tratando-se do fator salinidade, foi possível 

constatar que as plantas do tratamento controle 

registraram os maiores diâmetros do caule 

diferindo dos tratamentos que receberam sal (figura 

4). Já para o nível severo de salinidade foram 

observados os menores valores de diâmetro, 

registrando-se redução de 26,30% do controle para 

a maior concentração de sal. 

Semelhantemente ao que foi constatado neste 

experimento foi observado no Silva et al., (2009) 

em cultivos de plantas jovens de Sabiá impostas ao 

estresse salino onde o diâmetro das plantas ao 

longo do período experimental, apresentou 

diferentes respostas com o aumento da salinidade 

da água de irrigação. Dessa forma, foi possível 

sugerir que a salinidade levou as reduções desta 

variável. 

 
Figura 4- Diâmetro de plantas em função do aumento da 

concentração de NaCl. 

 

Nos valores do índice relativo de clorofila, 

notou-se que o clone I224 se destacou por 

apresentar os melhores resultados, desta forma 

diferindo apenas do I144 que registrou valores 

mais inferiores para a variável. O clone VC 865 

apresentou valores intermediários, semelhantes aos 

outros clones avaliados na pesquisa (figura 5). 

Resultados como este para a variável SPAD foram 

encontrados no trabalho de Mendonça et al., (2010) 

realizados com Eucaliptos plantados em solo 

salino. 

 
Figura 5 – Resultado do índice relativo de clorofila em clones 

de Eucalyptus submetidos a estresse salino durante o período 

de 30 dias. 

 

CONCLUSÕES 

A salinidade no solo afetou negativamente 

todas as variáveis de desenvolvimento biométricas 

e fisiológica dos clones avaliados nesta pesquisa. 

Com as análises propostas no experimento é 

possível afirmar que dentre os três clones 

estudados o I224 apresenta tendência a ser 

tolerante aos teores de salinidade testados, já que 
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suas características morfofisiológicas não foram 

significativamente afetadas. Portanto este é o clone 

mais resistente a solos com altos teores de 

salinidade. 
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RESUMO: A Swietenia macrophylla King, pertencente à família Meliaceae, conhecida popularmente como mogno, é 

uma árvore semi decídua ou decídua, heliófita, característica de florestas clímax de terra firme, sobretudo argilosa, 

apresentando-se com ampla produção de sementes viáveis e regeneração natural com rápido crescimento no seu habitat, 

ocorre em toda a região amazônica, na qual é a área de ocorrência natural do Mogno, porém a mesma, predomina na 

região sul do Pará. A importância do cultivo da S. macrophylla, em possuir alto valor econômico no mercado internacional 

madeireiro, a torn uma das espécies mais exploradas no Brasil. Diante disso, conhecimentos relativos ao seu manejo 

necessitam ser adquiridos, entre os quais aqueles relacionados características biométricas das sementes, germinação, 

emergência, visando à produção de mudas para fins comerciais e de reflorestamento. Assim, esse trabalho objetivou a 

caracterização biométrica de sementes de S. macrophylla King, onde foram utilizadas 250 sementes, das quais se 

determinou o comprimento (mm), largura (mm) e espessura (mm) e massa (g). Os dados das variáveis biométricas foram 

submetidos à estatística descritiva e ao teste de correlação de Pearson, onde apresentou comprimento médio de 20,4 mm, 

largura de 9,7 mm e espessura de 3,5 mm e massa de 405 (mg) respectivamente. As sementes apresentaram comprimento 

médio de 20,4 mm, largura de 9,7 mm e espessura de 3,5 mm e massa de 405 (mg), onde as sementes com maior 

comprimento predominam na amostra analisada. Os valores obtidos por meio da correlação de Pearson (P), verificou 

correlações positivas e negativas para as sementes de S. macrophylla, onde maior valor de correlação obtido foi para as 

variáveis espessura x massa. A S. macrophylla apresenta grande variabilidade na biometria de suas sementes, com 

comprimento médio de 19,9 mm, largura de 10,3 mm, espessura de 3,9 mm e massa de 417 mg, apresentando uma grande 

variabilidade morfometrica.  
Palavras-chave: mogno brasileiro, sementes florestais, silvicultura. 

 

Biometric characterization of Swietenia macrophylla King seeds collected in Flona de Nísia 

Floresta, RN 

 
ABSTRACT:  The Swietenia macrophylla King, belonging to the family Meliaceae, popularly known as Mahogany, is a 

semi deciduous or deciduous tree, heliophyte, characteristic of the climactic forest of Terra firma, mainly clayey, 

presenting with a wide production of Viable seeds and natural regeneration with rapid growth in its habitat, occurs 

throughout the Amazon region, in which is the area of natural occurrence of Mahogany, but the same, predominates in 

the southern region of Pará. The importance of the cultivation of S. Macrophylla, in possessing high economic value in 

the international timber market, makes it one of the most exploited species in Brazil. Therefore, knowledge related to its 

management needs to be acquired, among which the related biometric characteristics of the seeds, germination, 

emergence, aiming at the production of seedlings for commercial and reforestation purposes. Thus, this study aimed at 

the biometric characterization of S. macrophylla King seeds, where 250 seeds were used, of which the length (mm), width 

(mm) and thickness (mm) and mass (g) were determined. The data of the biometric variables were subjected to descriptive 

statistics and the Pearson correlation test, where it had a mean length 20.4 mm, width of 9.7 mm and thickness of 3.5 mm 

and mass 405 (MG) respectively. The seeds had a mean length 20.4 mm, width of 9.7 mm and thickness of 3.5 mm and 

mass 405 (MG), where the seeds with the longest length predominate in the sample analyzed. The values obtained through 

Pearson's correlation (P) verified positive and negative correlations for S. macrophylla seeds, where the highest 

correlation value was obtained for the variables thickness x mass. S. Macrophylla presents great variability in the 

biometrics of its seeds, with a mean length 19.9 mm, width 10.3 mm, thickness of 3.9 mm and mass of 417 mg, presenting 

a great morphometric variability. 
Keywords: Brazilian mahogany, forest seeds, forestry. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Swietenia macrophylla King, pertencente à 

família Meliaceae (COSTA et al., 2013), conhecida 

popularmente como mogno, é uma árvore semi 

decídua ou decídua, heliófita, característica de 

florestas clímax de terra firme, sobretudo argilosa, 

apresentando-se com ampla produção de sementes 

viáveis e alguma regeneração natural com rápido 
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crescimento no seu habitat, ocorre  em toda a  

região amazônica, na qual é a sua área de 

ocorrência natural (RECORD;  HESS, 1948), 

porém a mesma, predomina na região sul do Pará 

(LORENZI, 1998).  

Essa espécie é característica do ecossistema de 

terra firme, onde predominam Latossolos 

Amarelos e Argissolos, solos altamente 

intemperizados, com grandes limitações 

nutricionais (FALCÃO; SILVA, 2004), supondo 

que a espécie apresenta uma boa adaptação a solos 

pouco férteis (LAMBERS; POORTER, 1992; 

CRAVO; SMYTH, 1992), sendo ainda classificada 

como espécie clímax (LORENZI, 1998).  

A importância do cultivo da S. macrophylla 

deve-se ao fato da espécie ser considerada 

produtora de madeira de lei, ou seja, ter um alto 

valor econômico no mercado internacional 

madeireiro, sendo uma das espécies mais 

exploradas no Brasil, na qual é indicada para 

mobiliário de luxo, painéis, régua de cálculo, 

esquadrias, folhas faqueadas decorativas e 

laminados, acabamentos internos em construção 

civil, entre outros, o que vem acarretando em uma 

alta demanda sobre a população natural, 

principalmente pelo processo de abate e comércio 

ilegal e por não haver reposição da espécie através  

de um manejo adequado (SANTOS et al., 2008).  

A falta de uma base de informações para a 

espécie, grande exploração e a baixa regeneração 

natural é um dos maiores impedimento para a 

implantação de plantios puros ou mistos. Diante 

disso, conhecimentos relativos ao seu manejo 

necessitam ser adquiridos, entre os quais aqueles 

relacionados características biométricas das 

sementes, germinação, emergência, visando à 

produção de mudas para fins comerciais e de 

reflorestamento (CORDEIRO et al., 2009).  

Desse modo, levando-se em conta que nos 

últimos anos os projetos de reflorestamento com 

espécies de alto valor comercial como a S. 

macrophylla têm se tornado cada vez mais 

frequentes, onde deve-se haver um bom manejo e 

conhecimento cientifico em todos os aspectos. 

Devido a isso, surge a necessidade de um estudo 

das características biométricas das sementes de S. 

macrophylla a fim de observar os fatores de maior 

importância na implantação da cultura, na 

utilização de mudas de boa qualidade, na maior 

taxa de sobrevivências das mudas no maior 

potencial de produção na fase adulta. 

Com isso, este trabalho teve como objetivo a 

caracterização biométrica de sementes de S. 

macrophylla King, de uma população localizada na 

Floresta Nacional de Nísia Floresta no Rio Grande 

do Norte. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Obtenção das sementes e local pesquisa  

As unidades de dispersão de S. macrophylla 

foram coletadas manualmente em junho de 2018, 

diretamente no subosque de um plantio com 80 

árvores, de altura entre 10 e 15 m, localizadas na 

Floresta Nacional de Nísia Floresta, que é 

administrado pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, em Nísia Floresta 

– RN. O plantio desses indivíduos foi feito por 

meio de mudas em 1978, em uma área de 0,24 ha 

(coordenadas 06°05’20” S e 35°11’04” W, altitude 

de 60 m), cuja origem do material de genético 

foram diásporos oriundos do sul do Estado do Pará, 

Brasil. 

O experimento foi conduzido no Laboratório de 

Ecologia Florestal da Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias/ Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UAECIA/ 

UFRN), em Macaíba – RN, no decurso de agosto 

de 2018, onde foi realizado o beneficiamento 

manual das sementes por meio da retirada do 

endocarpo (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Diásporos (A) alados recém coletadas e 

sementes (B) beneficiadas de S. macrophylla. 

 

Biometria de sementes 

Após o beneficiamento, mensuraram-se as 

dimensões de comprimento, largura, espessura 

(Figura 2) e massa de 250 sementes, as três 

primeiras com o auxílio de um paquímetro digital 

de precisão 0,1 mm, cujos resultados foram 

expressos em milímetros (mm), e o último com 

balança analítica de precisão de 0,001 g, sendo os 

resultados expressos em miligramas (mg). 
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Figura 2. Comprimento (a), largura (b) e espessura (c) 

de sementes de S. macrophylla. 

 

Os dados de biometria foram submetidos à 

análise estatística descritiva, obtendo-se os valores 

de média com erro padrão, mínimo, máximo, 

mediana, desvio padrão e coeficiente de variação. 

 

Correlação entre variáveis biométricas  

Realizaram-se os testes de normalidade de 

Lillierfors (n>50) e a correlação simples de 

Pearson entre variáveis paramétricas ao nível de 

1% de probabilidade das variáveis biométricas da 

semente. 

Empregou-se o delineamento experimental 

inteiramente ao acaso com número amostral de 

250, cujos dados foram analisados por meio da 

estatística descritiva através do programa 

estatístico BioEstat versão 5.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As sementes apresentaram comprimento médio 

de 20,4 mm, largura de 9,7 mm e espessura de 3,5 

mm e massa de 405 (mg) (Tabela 1). No trabalho 

realizado por Felix et al. (2017), o comprimento, 

largura, espessura e massa apresentaram 19,9 mm, 

10,3 mm, 3,9 mm e 417 mg respectivamente, 

evidenciando que a espécie possui sementes de 

tamanho semelhantes provenientes de um mesmo 

ecossistema, onde o autor também identificou a 

existência de correlação entre todas as dimensões, 

exceto para comprimento/largura e 

espessura/massa da semente. 

Dos valores obtidos por meio da correlação de 

Pearson (P), foi verificado correlações positivas e 

significativas, como também correlações negativas 

para as sementes de S. macrophylla, (Tabela 2). 

 

 
Tabela 1. Resultados biométricos de comprimento, largura, espessura e massa da semente de S. macrophylla. 

 Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) Massa (g) 
Média + erro padrão 20,4 ± 0,15 9,97 ± 0,06 3,5 ± 0,03 405 ±  0,4 

Mínimo 10 7,2 2,5 230 

Máximo 27,6 13,5 5,4 580 
Mediana 20,3 9,9 3,4 400 

Desvio padrão 2,48 1,05 0,51 68,2 

Assimetria 0,0925 0,0789 0,6311 0,2660 
Curtose 0,7775 -0,0671 0,5967 0,0620 

CV (%) 12,1 10,6 14,7 16,8 

CV: coeficiente de variação. 
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Figura 3. Frequência relativa de comprimento, largura, espessura e massa observada para sementes de S. macrophylla. 

 
Tabela 2. Correlação entre variáveis biométricas (comprimento, largura, espessura e massa) de sementes de S. macrophylla. 

Variáveis avaliadas Correlação de Pearsson 
Comprimento x Largura 0,0393 

Espessura x Massa 0,1301 
Largura x Massa < 0,0001 

Comprimento x Espessura < 0,0001 
Largura X Espessura < 0,0001 

 

Todas as variáveis analisadas apresentaram 

distribuição assimétrica à direita, correspondendo 

ao coeficiente de assimetria (S) positivo. 

De acordo com o coeficiente de curtose, as 

variáveis comprimento e espessura das sementes, 

apresentaram uma distribuição leptocúrtica (K > 

0,263), já as variáveis largura e massa indicaram 

uma distribuição platicúrtica (K < 0,263). 

Os valores obtidos por meio da correlação de 

Pearson (P), verificaram correlações positivas e 

significativas, como também correlações negativas 

para as sementes de S. macrophylla, onde maior 

valor de correlação obtido foi para as variáveis 

espessura x massa, com valor de p = 0,1301, 

indicando que as sementes que apresentaram maior 

espessura consequentemente tiveram maior massa.  

Resultado semelhante foi encontrado por Felix 

et al. (2017), em que ao avaliarem a biometria da 

sementes, observaram maior valor de correlação de 

Pearson entre a espessura x massa da sementes S. 

macrophylla. 

 

CONCLUSÕES 

A S. macrophylla apresenta grande 

variabilidade na biometria de suas sementes, com 

comprimento médio de 19,9 mm, largura de 10,3 

mm, espessura de 3,9 mm e massa de 417 mg. 

A espécie possui uma grande variabilidade 

morfometrica, sendo importante para estudos de 

genética, auxiliando em programas de recuperação 

de áreas degradadas, em reflorestamentos, 

conservação, planos de manejo florestais 

sustentáveis e principalmente, a preservação da 

espécie.  
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Crescimento inicial de plântulas de Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby em diferentes 
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RESUMO: A espécie Helicostylis tomentosa (Amora-da-mata), pentencente a família Moraceae se desenvolve em áreas 

de floresta Atlântica. Entretanto, são incompletas as informações quando relacionados a produção de mudas. Este trabalho 

teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de plântulas de Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby (Moraceae) 

em diferentes substratos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco Campus sede Recife - PE. Os tratamentos foram formulados utilizando solo da mata (SOL), bagacilho de 

cana (BC) e Solo da mata + Bagacilho de cana (SB). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, constituído 

de 3 tratamentos, com cinco repetições cada. Foram analisados os seguintes parâmetros: diâmetro da base (DB), altura 

(Alt) e número de folhas (NF). A análise de variância foi realizada pelo Software R, e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. O solo da mata se apresentou como substrato mais eficiente em todos os parâmetros 

quando comparados ao bagacilho de cana. Isso foi verificado uma vez que foi observada a formulação de 100% solo da 

mata e 50% solo da mata com 50% de bagacilho de cana. As mudas com bagacilho de cana apresentaram menor 

desenvolvimento, esse substrato não é indicado ao cultivo de mudas. Mesmo o bagacilho de cana sendo de origem 

orgânica não contempla os requisitos necessários para o desenvolvimento de plântulas. Enquanto as mudas submetidas 

ao tratamento com solo da mata apresentaram melhor desenvolvimento em todos os parâmetros analisados. Portanto o 

solo da mata é um material mais propicio ao plantio e cultivo de mudas, enquanto que o bagacilho de cana não é 

interessante para o desenvolvimento dessas, logo, não beneficiando o produtor. E fica também evidente que produzir 

mudas em áreas de mata ou similares é proveitoso em vários aspectos. 
Palavras-chave: Produção, mudas, amora da mata 
 

Initial seedling growth of Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby on different substrates 
 
ABSTRACT: The species Helicostylis tomentosa (Amora-da-mata), belonging to the family Moraceae develops in areas 

of Atlantic forest. However, the information is incomplete when related to seedling production. The objective of this work 

was to evaluate the development of seedlings of Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby (Moraceae) on different 

substrates. The experiment was conducted in a greenhouse at the Federal Rural University of Pernambuco Campus, Recife 

- PE. The treatments were formulated using soil from the forest (SOL), bagasse from sugarcane (BC) and Solo da mata + 

Bagacilho de cana (SB). The design was completely randomized, consisting of 3 treatments, with five replicates each. 

The following parameters were analyzed: base diameter (DB), height (Alt) and number of leaves (NF). The analysis of 

variance was performed by Software R, and the averages were compared by the Tukey test at 5% probability. The soil of 

the forest presented as the most efficient substrate in all the parameters when compared to the sugar cane bagasse. This 

was verified since the formulation of 100% soil in the forest and 50% in the forest with 50% of bagasse was observed. 

The seedlings with bagasse of cane showed less development, this substrate is not indicated for the cultivation of 

seedlings. Even the sugar cane bagasse is of organic origin does not contemplate the necessary requirements for the 

development of seedlings. While the seedlings submitted to treatment with forest soil presented better development in all 

parameters analyzed. Therefore, the soil of the forest is a more propitious material for planting and growing of seedlings, 

while the bagasse cane is not interesting for the development of these, therefore, not benefiting the producer. And it is 

also evident that producing seedlings in forest or similar areas is beneficial in many ways. 

Keywords: Production, seedling, blackberry 

 

 
INTRODUÇÃO 

A espécie Helicostylis tomentosa é 

popularmente conhecida como amora-da-mata, 

inharé, inharé-paina entre outros (ARRUDA et al., 

2017). É uma espécie arbórea pertencente à família 

Moraceae, com ocorrência desde a América 

Central até países sul americanos como Colômbia, 

Venezuela, Peru e Equador (ARRUDA et al., 

2017). No Brasil, se desenvolve na região 
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amazônica e em áreas de Floresta Atlântica 

(FLORA DO BRASIL, 2019). 

Apesar de ser uma espécie madeireira com 

abundante produção de sementes e boa regeneração 

natural sendo encontrada em abundância no banco 

de plântulas (ARRUDA et al., 2014; SILVA et al., 

dados não publicados), são incompletas suas 

informações quando relacionados a produção de 

mudas. 

A produção de mudas de espécies florestais em 

viveiros com o objetivo de serem usadas em 

recuperação de áreas degradadas e reflorestamento 

é bastante comum, em razão da intensa devastação 

das florestas nativas (DELARMELINA et al., 

2014) 

Para que a produção de mudas seja bem 

sucedida e tenha bons resultados, existem vários 

fatores que devem ser considerados, dentre eles, a 

escolha adequada dos substratos, sendo fator de 

grande importância, pois cada etapa da germinação 

da semente e desenvolvimento da plântula são 

dependentes diretas das propriedades 

proporcionadas pelo substrato (CALDEIRA  et  al., 

2000).  

O substrato tem por finalidade não só a 

sustentação da plântula, mas também é ele quem 

permite que a espécie cresça sadia (EMBRAPA, 

2006). Para isso, faz-se necessário que apresente 

bons atributos tanto físicos quanto químicos, o que 

leva os produtores a adicionarem componentes 

orgânicos (DELARMELINA et al., 2014).  

Materiais como perlita, vermiculita, pó de coco, 

compostos orgânicos e outros, são comumente 

usados como substrato (COÊLHO et al., 2013; 

AGRONEGOCIOS, 2014). Mas não são os únicos 

existentes, o bagacilho de cana-de-açúcar também 

se apresenta como opção de substrato, porém 

pouco se conhece a respeito de sua ação quando 

colocados como substratos para produção de 

mudas (COÊLHO et al., 2013).  

Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo 

avaliar o desenvolvimento de plântulas de 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby em 

diferentes substratos. 

 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado em casa de 

vegetação localizada no Viveiro Florestal 

pertencente ao Departamento de Ciência Florestal 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

campus sede, Recife - PE.  

As sementes de Helicostylis tomentosa foram 

provenientes da chuva de sementes de 

remanescente de Floresta Atlântica (SILVA et al., 

dados não publicados) localizado no município de 

Sirinhaém-PE, em terras pertencentes a Usina 

Trapiche S/A. 

As sementes foram postas para germinar em 

areia lavada esterilizada em estufa a 105 °C (± 3) 

por 2 h (SILVA et. al., 2018). Após 60 dias de sua 

germinação foram levadas para o viveiro onde foi 

instalado o experimento, em bancada dentro da 

casa de vegetação. As plântulas de Heliscostylis 

tomentosa ainda se encontravam com os 

cotilédones de reserva presos no tegumento. 

Os substratos utilizados foram: Solo da mata e 

bagacilho de cana-de-açúcar, considerando então 

três tratamentos. T1, Solo da mata (SM); T2, 

bagacilho de cana-de-açúcar (BC); e T3, solo da 

mata + bagacilho de cana-de-açúcar (SB) na 

proporção 1:1, sendo utilizados tubetes com 

capacidade para 120 cm³ como recipientes. O solo 

da mata e o bagacilho utilizados foram 

provenientes da Usina Trapiche S/A. para 

desenvolvimento da tese da primeira autora 

(SILVA et al., dados não publicados).  

O experimento foi realizado com delineamento 

experimental casualizado, constituído de 3 

tratamentos, com cinco repetições sendo avaliado 

no período de outubro de 2018 a janeiro de 2019. 

Foram analisados os seguintes parâmetros: 

diâmetro da base (DB), altura (Alt) e número de 

folhas (NF). Os resultados foram submetidos à 

Análise de Variância utilizando o Software R, e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Verificou-se que o substrato solo da mata 

influenciou positivamente para todas as 

características estudadas (Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Altura (H), diâmetro do coleto (DC), e número de 

folhas (NF) em plântulas de Helicostylis tomentosa. 

Tratamentos DB Alt NF 

SM 2,96a 12,9a 8.8a 

SM + BC 2,088ab 9,92ab 6b 

BC 1,53b 7,62b 4.8b 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.  

 

Em que: DB= Diâmetro a altura da base; 

Alt=Altura; NF=Número de folhas. SM=Solo da 
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mata; BC= Bagacilho de cana-de-açúcar; 

SM+BC=Solo da mata com bagacilho de cana-de-

açúcar.  

 

A maior média para diâmetro da base (Figura 1) 

e altura (Figura 2) foi observada para as plântulas 

que estavam nos recipientes contendo solo da mata 

e solo da mata com bagacilho de cana-de-açúcar. 

 

 
 
Figura 1. Crescimento em diâmetro de plântulas de 

Helicostylis tomentosa em diferentes substratos.   

 

 
Figura 2.  Crescimento em altura de plântulas de Helicostylis 

tomentosa em diferentes substratos. 

 

Para a produção de mudas o desenvolvimento 

do coleto indica alta sobrevivência em campo 

quando alcança 0,5 e 1,0 cm, pois proporciona 

maior desenvolvimento na formação de raízes 

(GONÇALVES: BENEDETTI, 2000; GOMES et 

al., 2002; SOUZA et al., 2006). 

Coêlho et al., (2013) ao considerem a altura das 

mudas de Poincianella pyramidalis (catingueira) 

constataram diferença significativa para os 

tratamentos: solo, solo + bagacilho de cana e solo 

+ esterco bovino dentre os outros tratamentos 

testados. Em relação ao diâmetro da base os 

substratos bagacilho de cana e solo, ocasionaram 

diâmetros maiores que as demais.  

Para número de folhas o maior desempenho foi 

observado para as plântulas submetidas ao 

substrato solo da mata (Figura 3). Ao contraio dos 

tratamentos solo da mata + bagacilho de cana e 

bagacilho de cana, que obtiveram menor 

desenvolvimento. Provavelmente, o bagacilho de 

cana puro, não possui as propriedades necessárias 

para que as plântulas de Helicostylis tomentosa se 

desenvolvam.   

 
 
Figura 3. Número de folhas emitidas em plântulas de 

Helicostylis tomentosa cultivadas em diferentes substratos.  

 

Segundo Botelho (2011) ao trabalhar com a 

influência de substratos em mudas de Tabebuia 

aurea, afirmou que os substratos que tiveram solo 

como formulação, obtiveram maior 

desenvolvimento. Confirmando a eficácia do solo 

como substrato. Assim afirma Albuquerque et al., 

(2013) ao usar solo do cerrado como teste para o 

crescimento de mudas de Bowdichia virgilioides 

(sucupira-preta) em diferentes substratos.  

O bagacilho de cana puro não é indicado como 

substrato, porque sua capacidade de retenção de 

água é baixa (BIASI et al., 1995). Fazendo desse 

tipo de substrato insuficiente as necessidades do 

cultivo das mudas de Helicostylis tomentosa. 

 

CONCLUSÃO 

As mudas de Helicostylis tomentosa submetidas 

ao tratamento com o bagacilho de cana 

apresentaram menor desenvolvimento, logo, esse 

substrato não é indicado ao cultivo de mudas. 

Enquanto que as mudas submetidas ao tratamento 

com solo da mata apresentaram melhor 

desenvolvimento em todos os parâmetros 

analisados, fazendo desse substrato mais indicado 

ao cultivo de mudas. 

Isso implica que a aplicabilidade é maior no 

substrato produzido com solo da mata, já que foi 
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constatado que esse solo é propício para o cultivo 

de mudas, o que leva a crer que numa área de mata 

o cultivo de mudas seria mais produtivo. Uma vez 

que realizado (de forma regulamentada) o plantio 

em áreas de mata, o produtor terá benefícios 

adotando essa prática. Ou ainda, que a área replique 

ao máximo o meio original.  
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RESUMO: No reflorestamento para correção do desequilíbrio ecológico e aumento da biodiversidade, utiliza-se, 

principalmente, espécies florestais nativas e, entre essas, tem-se a ucuúba. Visando aumento da biodiversidade de espécies 

em PRAD´s, o objetivo do estudo foi avaliar o crescimento em altura (AP), diâmetro ao nível do solo (DNS), taxa de 

sobrevivência e incremento médio de AP e DNS em mudas de ucuúba, submetidas às doses de adubo químico e orgânico 

em área de pastagem degradada, localizada no entorno do Mosaico da FLONA Carajás. O delineamento experimental 

utilizado foi em blocos casualizados, constituídos de cinco tratamentos, sendo eles: T1 – Sem adubação, apenas hidrogel 

na cova; T2 – 1L esterco de curral + hidrogel na cova; T3 – 1L esterco de curral + 150g NPK – 04:14:08; T4 – 1L esterco 

de curral + 450g Super simples e aplicação em cobertura de NPK (aos 20 dias após o plantio: 120g NPK – 04:14:08); T5 

– 1L esterco de curral + 300g SS + 50g NPK – 04:14:08 (cobertura aos 20 dias após o plantio: 120g NPK – 04:14:08), 

com 5 repetições cada. Foram realizadas avaliações aos 12 dias, 8 e 11 meses após o plantio, sendo mensurados DNS, 

AP, taxa de sobrevivência e incremento médio de AP e DNS. Os dados foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Para a variável DNS o tratamento T5 foi o que apresentou os melhores resultados (14,30 mm). Enquanto 

a variável AP, não houve diferença estatística, apresentando valor médio entre os tratamentos de 48,42 cm. A taxa de 

sobrevivência da espécie foi de apenas 10%. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que embora a ucuúba tenha 

potencial para PRAD´s, a introdução nas etapas iniciais de sucessão ecológica promoveu insucesso devido, 

principalmente, à alta taxa de mortalidade, recomendando-se sua implantação nos estágios que possibilitam condições de 

sombreamento para o desenvolvimento vegetativo da mesma. 

Palavras-chave: Ucuúba, Recuperação de áreas degradadas, Sucessão ecológica, Amazônia. 

 

Growth of Virola surinamensis in forest restoration area in Pará 

 
ABSTRACT:  In reforestation to correct the ecological imbalance and increase of biodiversity, native forest species are 

used, among which ucuuba is used. In order to increase the biodiversity of species in PRADs, the objective of the study 

was to evaluate the growth in height (PA), diameter at the level of the ground (DNS), survival rate and average increase 

of AP and DNS in ucuúba seedlings submitted to the doses of chemical and organic fertilizer in a degraded pasture area, 

located in the vicinity of the Carajás FLONA Mosaic. The experimental design was in randomized blocks, consisting of 

five treatments, being: T1 - No fertilization, only hydrogel in the pit; T2 - 1L corral manure + hydrogel in the pit; T3 - 

1L corral manure + 150g NPK - 04:14:08; T4 - 1L corral dung + 450g Super simple and application in NPK coverage 

(at 20 days after planting: 120g NPK - 04:14:08); T5 - 1L corral manure + 300g SS + 50g NPK - 04:14:08 (coverage at 

20 days after planting: 120g NPK - 04:14:08) with 5 replicates each. Evaluations were carried out at 12 days, 8 and 11 

months after planting, and measured DNS, AP, survival rate and mean AP and DNS increment. The data were submitted 

to the Tukey test at 5% probability. For the DNS variable the T5 treatment was the one that presented the best results 

(14.30 mm). While the AP variable, there was no statistical difference, presenting mean value among treatments of 48.42 

cm. The survival rate of the species was only 10%. From the obtained results, it was verified that although the ucuúba 

has potential for PRAD's, the introduction in the initial stages of ecological succession promoted failure mainly due to 

the high mortality rate, recommending its implantation in the stages that allow conditions shading for its vegetative 

development. 

Keywords: Ucuúba, Restoration of areas, Ecological succession, Amazônia. 

 

 

INTRODUÇÃO 
A exploração intensiva da Amazônia tem 

promovido a perda da fauna e flora, redução da 

cobertura florestal e contaminação e/ou destruição 

dos mananciais hídricos (COUTO et al., 2004). 

O aproveitamento dos recursos naturais na 

Amazônia, deve ocorrer de forma a promover o 

desenvolvimento da região, o uso sustentável dos 

recursos existentes e recuperar áreas alteradas 

(SOUZA et al., 2010). De acordo com o mesmo 

autor, a solução para combater esse acentuado 
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impacto ambiental, é através de prática de medidas 

visando ocupação racional e ampliação do 

conhecimento científico, com destaque o Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

Independente da técnica a ser utilizada para fins 

de estudo, um fator bastante importante que deve 

ser pontuado em um PRAD baseia-se na satisfação 

das exigências nutricionais das espécies 

implantadas. De acordo com Raij (2017), a 

destruição da vegetação, para instalação de uma 

atividade de modalidade econômica, resulta nas 

perdas de matéria orgânica e nutrientes, 

prejudicando as funções do solo e reduzindo à 

fertilidade natural. Assim, o PRAD possui uma 

etapa denominada de reconstituição das condições 

do meio ambiente, que consiste na reestruturação 

do meio físico e químico do solo, compreendendo 

a adoção de recomendações presentes no 

diagnóstico local, de forma a realizar correção e 

manutenção da fertilidade do solo pela aplicação de 

corretivos e adubos (ALMEIDA, 2016). 

Para o estabelecimento dos programas de 

recuperação de áreas degradadas, a pesquisa 

florestal na Amazônia possui acervo abundante 

para a indicação de espécies florestais e condições 

ambientais (JÚNIOR et al., 2008). Segundo Alvi e 

Ferraz (2014), utiliza-se espécies florestais nativas, 

principalmente, para a restauração da 

funcionalidade ecológica da floresta por meio de 

reflorestamentos em áreas degradadas. 

Dentre as espécies nativas da Amazônia, 

destaca-se a Virola surinamensis (Rol.) Warb., 

popularmente conhecida como ucuúba, de 

ocorrência natural dos ecossistemas de várzea e 

igapó, embora possua madeira de qualidade, a 

silvicultura ainda é pouco desenvolvida (LEITE, 

LLERAS, 1993). A ucuúba  pode alcançar altura de 

até 35 m, com tronco de 60-90 cm de diâmetro, 

apresentando moderada produção de sementes, que 

tem a distribuição realizada pela avifauna 

(LORENZI, 2008). 

De acordo com  Lorenzi (2008), a ucuúba é uma 

espécie clímax que se estabeleceem comunidades 

em estado de homeostase, uma vez que, 

apresentam a características de crescimento lento 

ou muito lento e  

intolerância à luz, exceto no estado adulto 

(BUDOWSKI, 1965). 

Devido ao potencial da ucuúba e visando a 

biodiversidade de espécies utilizadas nos PRAD´s, 

o objetivo do estudo foi avaliar o crescimento em 

altura (AP), diâmetro ao nível do solo (DNS), a 

taxa de sobrevivência e incremento médio de AP e 

DNS em mudas de ucuúba submetidas às doses de 

adubo químico e orgânico em área de pastagem 

degradada em processo de restauração, localizada 

no entorno do Mosaico da Floresta Nacional de 

Carajás. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Fazenda Santa 

Rita da União – Bloco III, localizada no entorno do 

Mosaico da FLONA Carajás, com coordenadas 

6°29'1.92"S e 50°19'21.03"O, zona rural do 

município de Canaã dos Carajás – PA. A área do 

experimento apresenta um histórico de anos de 

pastejo intensivo e, atualmente, encontra-se em 

processo de restauração florestal pela parceria entre 

Salobo Metais S.A, com acompanhamento do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e Universidade Federal 

Rural da Amazônia (UFRA). 

O solo predominante na área de estudo 

caracteriza por relevo suave ondulado com um 

elevado grau de pedregosidade e pequena 

profundidade, média 30 cm, pertencente à classe 

dos Neossolos (SANTOS et al., 2018).  A 

classificação climática da região, de acordo com 

Köppen, é “Awi”, tropical chuvoso com seca de 

inverno, caracterizado por um forte período de 

estiagem coincidindo com o inverno do Hemisfério 

Sul, alta precipitação anual (média de 2.236 

mm.ano-¹) e temperatura média de 25,4ºC (IDESP, 

2014). 

O preparo da área para o plantio consistiu em 

capina química da pastagem existente, sem o uso 

de fogo, preservando as plantas provenientes do 

processo de regeneração natural. Foi realizado o 

balizamento e piqueteamento da área para que as 

mudas ficassem alinhadas. A covas possuíam 

dimensões de 30 x 30 x 30 cm de profundidade e a 

média de altura das mudas introduzidas no campo 

foi de 30 cm. O plantio ocorreu em fevereiro de 

2018 e sempre que necessário foram realizados os 

tratos culturais, como: roçagem de gramíneas, 

coroamento e controle de formigas. 

A área experimental correspondeu a 4 ha, 

inseridos nesta, ocorrem 174 indivíduos que se 

estabeleceram por meio de regeneração natural. 

Para o enriquecimento da área, foram inseridas 

2.211 mudas de espécies nativas, a saber: 

Bertholletia excelsa Bonpl. (Castanheira), Clitoria 

fairchildiana  
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R.A. Howard (Faveira), Cordia goeldiana 

Huber (Freijó), Handroanthus heptaphyllus (Vell.) 

Mattos (Ipê), Hymenaea courbaril L. var. 

stilbocarpa (Hayne) Lee et Lang. (Jatobá), 

Astronium lecointei  

Ducke (Muiracatiara), Byrsonima crassifolia L. 

(Murici), Schizolobium parahyba var. amazonicum 

(Huber ex Ducke) Barneby (Paricá), 

Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. F. ex 

K. Schum (Pau Mulato), Cenostigma tocantinum 

Ducke (Pau Preto), Spondias mombin L. 

(Taperebá), Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

(Sansão do Campo) e Virola surinamensis, sendo 

que dessa última espécie, foram avaliadas 366 

mudas.  

O delineamento utilizado foi em blocos 

casualizados, dividindo-se a área experimental em 

4 blocos com 1 hectare cada. Os blocos receberam 

5 tratamentos, assim especificado: T1 – Sem 

adubação, apenas hidrogel na cova; T2 – 1L e 

esterco de curral e hidrogel na cova; T3 – 1L 

esterco de curral + 150g NPK – 04:14:08; T4 – 1L 

esterco de curral + 450g Super simples e aplicação 

em cobertura de NPK (cobertura aos 20 dias após 

o plantio: 120g NPK – 04:14:08); T5 – 1L esterco 

de curral + 300g SS + 50g NPK – 04:14:08 

(cobertura aos 20 dias após o plantio: 120g NPK – 

04:14:08), com 5 repetições.  

Foram realizadas avaliações aos 12 dias após o 

plantio (fevereiro 2018), aos oito meses (outubro 

2018) e aos 11 meses (janeiro de 2019), sendo 

mensurados os seguintes parâmetros: diâmetro do 

coleto ao nível do solo (DNS) e altura de planta 

(AP), a taxa de sobrevivência e incremento médio 

de AP e DNS. 

As avaliações foram realizadas medindo o DNS 

com o uso de um paquímetro manual. A AP foi 

mensurada, tendo como padrão de medição o nível 

do solo até a gema apical superior, com o auxílio 

de fita métrica.  

Os dados experimentais foram submetidos à 

análise de variância pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, por meio do software estatístico 

Sisvar (FERREIRA, 2014). Para o cálculo de 

sobrevivência utilizou-se o Microsoft Office Excel 

2010. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados do teste de Tukey a 5% 

apresentaram diferença estatística para o DNS (T5 

14,30 mm) aos onze meses após o plantio (Tabela 

1), com as médias variando de 9,15 a 14,30 mm. 

Os tratamentos T1 (12,20 mm), T2 (10,51 mm), 

T3 (12,02 mm) e T4 (9,15 mm) apresentaram 

resposta inferior comparativamente ao tratamento 

T5 (14,30 mm), evidenciando que os extremos, 

baixas e altas doses de fósforo não promoveram 

aumento do desenvolvimento da planta. Os 

resultados corroboraram com os encontrados por 

Ceconi et al. (2006), que ao estudar adubação 

fosfatada em mudas de açoita cavalo, constataram 

que doses de 0,427 g de P desempenharam efeito 

positivo no desenvolvimento das mudas, contudo, 

doses superiores e inferiores à esta, apresentaram 

efeito negativo no desenvolvimento. 

Para a variável AP verificou ausência de 

diferença estatística entre os tratamentos e uma 

baixa taxa de crescimento da ucuúba que ocorreu, 

possivelmente, em decorrência do execesso de 

luminosidade. Lima et al. (2007),  ao pesquisar o 

efeito da intensidade de luz no crescimento de 

mudas de Virola surinamensis (Rol.) Warb., 

obtiveram melhor resposta de crescimento com o 

sombreamento de 50% para as variáveis área foliar, 

matéria seca total, matéria seca na folha, caule e 

raiz, comparadas com mudas cultivadas sob 

radiação plena.  

A implantação a pleno sol conferiu para a  

ucuúba baixa taxa de sobrevivência, com apenas 

10% aos onze meses após o plantio (Figura 1), 

reforçando os resultados da intolerância da espécie 

a luminosidade. De acordo com Sonoike (1996) e 

Kitao et al. (2000), a alta intensidade de luz 

interceptada pela planta pode promover a morte da 

planta, devido `a danos no aparelho fotossintético, 

em decorrência da grande quantidade de fotóns de 

luz. A redução na precipitação acumulada total 

aliada a distribuição irregular da mesma (Ptotal = 

1536 mm), devido ao inverno amazônico após o 

plantio, pode ter contribuido para elevação da taxa 

de mortalidade, pois a ucuúba se caracteriza como 

espécie nativa de várzeas e igapós (LEITE, 

LLERAS, 1993).  

Como a estrutura vegetal da ucuúba respeita a 

um regime de inundação que atua sobre fatores 

essências para seu estabelecimento, tais como 

diferentes níveis de oxigenação do solo e padrões 

de sedimentação (SILVA et al., 2007), a ausência 

de característica alagadiça de planície inundável de 

floresta de várzea na área em restauração, pode ter 

sido crucial para a baixa taxa de sobrevivência da 

espécie. 
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Figura 1: Taxa de sobrevivência da ucuúba aos 

onze meses após o plantio. 

 

Os resultados da análise de incremento 

médio de AP e DNS das mudas demonstraram 

baixa taxa de desenvolvimento, apresentando 

valores de 0,02 m para variável altura e 0,43 

cm para diâmetro.  

Observa-se que os valores de incremento 

médio expressados estão abaixo com os 

resultados obtidos por Souza et al. (2010), que 

em sua análise do comportamento de espécies 

florestais em plantios a pleno sol e em faixas 

de enriquecimento de capoeira na Amazônia, 

obteve o incremento médio anual de 1,3 m para 

altura e 1,9 cm para diâmetro. 

 
Tabela 7: Altura e diâmetro ao nível do solo de Virola surinamensis onze meses após o plantio na região de 

Carajás. 
 FEVEREIRO/2018 OUTUBRO/2018 JANEIRO/2018 

 DNS (mm) AP (cm) DNS (mm) AP (cm) DNS (mm) AP (cm) 

T1 7,27 ns 45,48 ns 10,16 ns 51,60 ns 12,20 ns 48,33 ns 

T2 7,38  48,48 10,00 42,71 10,51 47,91 

T3 7,32  45,09 10,13 54,65 12,02 63,25 

T4 7,22  48,07 9,99 50,16 9,15 45,62 

T5 7,38  47,22 9,65 42,63 14,30 37,00 

MÉDIA 7,31 46,86 13,898 48,33 11,63 48,42 

Fonte: Os autores. 

CONCLUSÃO 

Apesar da ucuúba ter potencial para PRAD´s, 

não deve ser introduzida nas etapas iniciais de 

sucessão ecológica em solos aerados, em função 

das altas taxas de mortalidade (90%), baixo 

crescimento devido a intolerância luminosa. 

Para obter sucesso na recuperação da 

funcionalidade ecológica por meio de 

reflorestamento recomenda-se que a ucuúba seja 

implantada, preferencialmente, para enriquecer 

áreas sombreadas e alagadas. 
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RESUMO: Os sistemas integrados surgem como uma tecnologia de produção sustentável e o eucalipto tem sido uma das 

espécies mais difundidas para a utilização nesses sistemas. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o crescimento diamétrico 

de clones de Eucalyptus spp. presentes no sítio florestal de Alvorada do Gurguéia no Sul do Piauí em sistema de integração 

Lavoura, Pecuária e Floresta (iLPF). O experimento foi instalado no dia 21 de fevereiro de 2014 na Fazenda Experimental 

da Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas, localizada no município de Alvorada do 

Gurguéia – Piauí. O experimento foi disposto em delineamento de blocos casualizados, com 2 tratamentos que 

corresponderam a dois clones de Eucalyptus (clone EC01- E. grandis x E. camaldulensis e clone EC02- E. grandis x E. 

urophylla), 4 blocos, 8 plantas por parcela, totalizando 192 plantas. Para avaliação do crescimento dos clones foram 

mensurados, aos 45, 47, 49, 51 e 53 meses, a altura total e o diâmetro a altura do peito (DAP) de todas as plantas. Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de médias de Tukey a 5% utilizando o programa estatístico 

STATISTIC 8.0. Houve diferença significativa (p≤0,05) nos valores médios de altura e DAP dos clones de eucalipto 

cultivados em sistema iLPF. Os valores médios de DAP observados para o Clone EC01 foi 9,3 cm e o Clone EC02 foi 

8,7 cm. Já no controle (monocultivo de clones de Eucalyptus), os clones não apresentaram diferença significativa (p>0,05) 

para as variáveis analisadas e obtiveram médias de DAP para Clone EC01 e Clone EC02 respectivamente, 7,7 cm e 7,7 

cm. Conclui-se que, aos quatro anos após plantio em campo, os dois clones de eucalipto apresentaram crescimento em 

altura e diâmetro diferente para cada sistema de produção. 

Palavras-chave: sistema integrado, sustentabilidade, produção florestal. 

 

Growth of Eucalyptus spp. in an ILPF system in the south of Piauí 

 
ABSTRACT: Integrated systems are a sustainable production technology and eucalyptus has been one of the most 

widespread species for use in these systems. In this context, the objective was to evaluate the diametric growth of 

Eucalyptus spp. present in the forest site of Alvorada do Gurguéia in the South of Piauí, in a system of integration between 

agriculture, livestock and forest (mudar a sigla). The experiment was carried out on February 21, 2014 at the 

Experimental Farm of the Federal University of Piauí, Campus Professor Cinobelina Elvas, located in the municipality 

of Alvorada do Gurguéia - Piauí. The experiment was arranged in a randomized complete block design with 2 treatments 

corresponding to two Eucalyptus clones (clone EC01- E. grandis x E. camaldulensis and clone EC02- E. grandis x E. 

urophylla), 4 blocks, 8 plants per plot, totaling 192 plants. To evaluate the growth of the clones were measured at 45, 47, 

49, 51 and 53 months, the total height and diameter at breast height (DBH) of all plants. The data were submitted to 

analysis of variance and Tukey averages test at 5% using STATISTIC 8.0 statistical software. There was a significant 

difference (p≤0.05) in the mean height and DBH values of the eucalyptus clones cultured in the iLPF system. The mean 

DBH values observed for Clone EC01 was 9.3 cm and Clone EC02 was 8.7 cm. In the control (monoculture of Eucalyptus 

clones), the clones presented no significant difference (p> 0.05) for the analyzed variables and obtained DBH averages 

for Clone EC01 and Clone EC02, respectively, 7.7 cm and 7.7 cm . Therefore, it is concluded that at four years after field 

planting, the two eucalyptus clones presented growth in height and different diameter for each production system. 

Keywords: integrated system, sustainability, forest production. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A demanda por alimentos, fibras, bioenergia e 

produtos florestais madeireiros e não madeireiros 

cresce anualmente. No entanto, a exploração 

inadequada dos recursos naturais tem gerado sérios 

danos ao meio ambiente (VILELA et al., 2011). 

Diante desse cenário, uma nova tecnologia para 

produção de bens, alimentos e serviços, conhecida 

como integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

(iLPF), vem ganhando maior atenção, 

principalmente entre as entidades de pesquisa, as 

quais buscam aumentar a eficiência do mesmo 

(DIAS, 2014). 

Dentre as opções de composição de plantios 

florestais, destacam-se os benefícios gerados pelos 

sistemas de integração lavoura pecuária floresta 
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(ILPF) e suas modalidades. O sistema de iLPF é um 

termo utilizado para classificar sistemas de cultivo 

com componentes animal, agrícola e, ou florestal, 

que podem ser dispostos no espaço e no tempo 

(REGMI e GARFOTH, 2010). O sistema de iLPF 

permite uma maior diversificação nas atividades 

econômicas e ambientais na propriedade e 

minimiza os riscos de prejuízos em decorrência de 

eventos climáticos ou por condições de mercado 

(COLE, 2010), além de proporcionar diversas 

vantagens para pequenos, médios e grandes 

produtores, sendo essas, muitas promovidas pelo 

componente florestal (DIAS, 2014).  

Nos últimos anos, o eucalipto tem sido o 

componente arbóreo mais difundido para a 

utilização em sistemas agrossilvipastoril, em razão 

da disponibilidade de cultivares oriundos de 

programas de melhoramento florestal, por 

apresentar práticas silviculturais validadas e 

disponibilidade de cultivares oriundos de 

programas de melhoramento florestal, por 

proporcionar boa fonte de renda para o produtor e 

principalmente por sua capacidade de adaptação a 

diferentes condições ambientais, podendo ser 

plantado em todos os biomas brasileiros 

(GONTIJO NETO et al., 2013). 

O Piauí possui uma área de aproximadamente 

250.934 km2 e o Cerrado piauiense é o quarto mais 

importante do Brasil e o primeiro do Nordeste, 

ocupando uma área com cerca de 11.856.866 

milhões de hectares (CEPRO, 1992). De acordo 

com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales 

do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF, 

2009) e a Industrias Brasileira de Arvores (IBÁ, 

2015), esse estado é considerado uma nova 

fronteira para atividade florestal e uma das últimas 

fronteiras agrícolas do país. No entanto, a falta de 

informações, no que se refere a recomendações 

nutricionais, escolha de espécies, métodos 

silviculturais mais adequados, e principalmente, 

programas de melhoramento genético pouco 

desenvolvido para o Estado do Piauí são elementos 

que dificultam o estabelecimento de plantios 

comerciais em grande escala. 

Diante do que foi mencionado, objetivou-se 

avaliar o crescimento de clones de Eucalyptus spp. 

aos 45 meses após o plantio em campo em 

Alvorada do Gurguéia no Sul do Piauí em sistema 

de iLPF. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento em campo foi instalado no dia 

21 de fevereiro de 2014 em uma área da Fazenda 

Experimental Alvorada do Gurguéia, pertencente à 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus 

Prof.ª Cinobelina Elvas (CPCE), localizada no 

município de Alvorada do Gurguéia, PI, com 

coordenadas geográficas da área experimental 

08°22’34,78” de latitude sul e 43°51’34,42” de 

longitude oeste, com altitude de 222,89 m. 

O clima da região é classificado como quente e 

semiúmido, com temperaturas mínimas de 26°C e 

máxima de 36ºC. Possui precipitação 

pluviométrica média anual em torno de 700 a 1200 

mm e período chuvoso de novembro a maio, sendo 

os meses de janeiro, fevereiro e março o trimestre 

mais úmido (IBGE, 1997). O solo da região de 

Alvorada do Gurguéia – PI, é geralmente 

classificado como latossolo amarelo (JACOMINE, 

1986). 

O experimento em campo foi disposto em 

delineamento de blocos casualizados, com dois 

tratamentos que corresponderam a dois clones de 

Eucalyptus (clone EC01- E. grandis x E. 

camaldulensis e clone EC02- E. grandis x E. 

urophylla), 4 blocos, 8 plantas por parcela, 

totalizando 192 plantas. Para a escolha dos 

materiais genéticos utilizados no experimento foi 

considerado os clones mais plantados 

comercialmente no estado do Piauí. As mudas 

foram produzidas em tubetes de polietileno e 

doadas pelo o Viveiro Florestal da cidade de 

Jerumenha – PI. 

O preparo da área foi realizado por meio de 

gradagem, controle das formigas cortadeiras 

(aplicação de isca formicida), além do alinhamento 

e marcação das covas de plantio. Foram 

implantadas duas fileiras com os clones de 

eucalipto dispostas em espaçamento 3 x 2 m a cada 

10 metros, sendo estes cultivados com soja ou 

braquiária. O mesmo material genético foi 

utilizado no controle (monocultivo de Eucalyptus) 

no espaçamento 3x2 metros. Durante o 

experimento, foram realizadas capinas em torno 

das plantas, “coroamento”, retirando as plantas 

invasoras. O controle das formigas cortadeiras se 

estendeu durante todo o experimento. 

Para avaliação do crescimento dos clones foram 

realizadas aos 45, 47, 49, 51 e 53 meses, avaliações 

de altura total (H) e circunferência à altura do peito 

(CAP), mensurada a 1,30 m do solo. A H foi 

mensurada com o auxílio de um hipsômetro 

modelo Haglöf EC II (Haglöf SWEDEN). Para as 
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medições do CAP utilizou-se a fita métrica. Para 

fins de análise, os dados de CAP foram 

transformados para diâmetro à altura do peito 

(DAP), por meio da divisão do valor do CAP de 

cada planta por π (pi = 3, 1416...). 

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de 

normalidade (Lilliefors) e de homogeneidade das 

variâncias (Cochran, Hartley e Bartlett). 

Posteriormente, os dados foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) e ao verificar 

diferenças significativas, pelo teste F a 5% de 

probabilidade, foi aplicado o teste de média (Teste 

Tukey, a 5%). As análises foram realizadas 

empregando o software STATISTIC 8.0 

(STATSOFT INC., 2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As características dos clones em relação ao 

crescimento no sistema ILPF estão descritos na 

Tabela 1. Aos 45 meses após o plantio em campo, 

o clone EC01 apresentou altura de 11,9 metros (m), 

o mesmo difere estatisticamente (p≤0,05) do Clone 

EC02 com 11,4 m. Todavia, o clone EC01 obteve-

se 9,4 cm de Diâmetro a Altura do Peito (DAP) que 

é estatisticamente (p≤0,05) diferente do EC02 com 

8,7 cm, isto é, o clone EC 01 apresenta maior DAP 

em relação ao EC02. Aos 47 meses, os clones EC01 

e EC02 apresentaram aumento para todas as 

variáveis. O EC 01 obteve em altura 12,5 m e o EC 

02 obteve 11,8 m, estatisticamente houve diferença 

significativa (p≤0,05) entre os valores. Na variável 

DAP o clone EC01 demostrou valores superiores 

em relação ao EC02, sendo que o EC01 apresentou 

9,9 cm e o EC02 obteve-se 9,2 cm. Aos 49, 51 e 53 

meses, houve diferença estatística significativa 

(p≤0,05) entre os materiais genéticos para as duas 

variáveis em analise, sendo os valores 

demonstrados pelo clone EC 01 superiores aos do 

clone EC 02. De modo geral, para todas as 

avaliações o clone EC 01 continuou apresentando 

crescimento para as variáveis aferidas (Tabela 1). 

Em relação ao crescimento dos clones em 

altura, os resultados corroboram com o encontrado 

por Torres et al., (2016) com experimento de 

estimativas da produção e propriedades da madeira 

de eucaliptos em sistemas agroflorestal em 

diferentes espaçamentos. Os valores médios dos 

DAP dos clones em sistema ILPF aos 45 meses, 47 

meses e 49 meses também se assemelha aos 

resultados encontrados pelo autor supracitado no 

espaçamento 9 x 1 m; 8 x 3 m, 12 x 3 m, com média 

respectiva de 9,18 cm, 9,00 cm, 9,69 cm e 8,75 cm. 

 

 
Tabela 1. Variáveis dendrométrica em função dos clones de Eucalyptus spp. em sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

(iLPF), em Alvorada do Gurgueia, PI, 2018. 

Avaliações Clones Altura (m) D.A.P (cm) 

45 meses 
EC 01- E. grandis x E. camaldulensis  11,9 a 9,4 a 

EC 02- E. grandis x E. urophylla 11,4 b 8,7 b 

47 meses 
EC 01- E. grandis x E. camaldulensis  12,5 a 9,9 a 

EC 02- E. grandis x E. urophylla 11,8 b 9,2 b 

49 meses 
EC 01- E. grandis x E. camaldulensis  13,2 a 10,4 a 

EC 02- E. grandis x E. urophylla 12,0 b 9,7 b 

51 meses 
EC 01- E. grandis x E. camaldulensis  13,8 a 10,8 a 

EC 02- E. grandis x E. urophylla 12,2 b 10,0 b 

53 meses 
EC 01- E. grandis x E. camaldulensis  14,4 a 11,0 a 

EC 02- E. grandis x E. urophylla 12,6 b 10,2 b 

Fonte: os autores. DAP = Diâmetro a altura do peito. *Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
Na área de controle, aos 45 meses após o plantio 

em campo, os clones apresentaram alturas 

estatisticamente semelhantes (p ≤ 0,05), clone EC 

01 (10,4 m) e EC 02 (10,5 m), da mesma forma 

para a variável DAP, onde o EC 01 com 7,7 cm não 

diferiu estatisticamente do EC 02 com 7,8 cm. Aos 

47 meses foi observado crescimento para as 

variáveis analisadas de acordo com cada material, 

no entanto, não houve diferença estatística 

significativa entre o clone EC 01 e o EC 02. 

Verifica-se que, aos 53 meses após o plantio em 

campo, os materiais genéticos utilizados não 

influenciaram no desempenho produtivo individual 

das árvores em sistema de monocultivo, 

considerando que não houve diferença significativa 

nas características de desempenho silvicultural 

(Tabela 2). 

Em sistema ILPF aos 49, 51 e 53 meses, o clone 

EC 01 apresentou valores superiores ao clone EC 

02 para  a variável DAP (Tabela 1), porém, no 
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mesmo período de avaliação no controle não houve 

diferença estatística (p > 0,05) entre os dois 

materiais genéticos (Tabela 2). 

Para a variável DAP, os valores médios obtidos 

no sistema iLPF foram superiores aos do 

monocultivo tanto para o clone EC01 quanto para 

o clone EC 02. Esses resultados corroboram com o 

encontrado por Oliveira (2011) em seu trabalho 

sobre recuperação de pasto, associado à produção 

de silagem de sorgo e madeira, em sistema de 

integração lavoura-pecuária-floresta. O autor 

afirma que o ganho em diâmetro em sistemas ILPF 

são superiores comparados aos monocultivos 

florestais. 

Oliveira et al. (2009), em ensaio conduzido no 

noroeste de Minas Gerais, testaram diversos 

espaçamentos de um híbrido de E. camaldulensis e 

E. urophylla e verificaram que o ganho em 

diâmetro em sistemas ILPF são superiores 

comparados aos monocultivos florestais. Os 

autores afirmaram que o crescimento em diâmetro 

é uma característica altamente responsiva aos 

espaçamentos, de modo que, em menores 

espaçamentos o DAP é menor. Dessa forma, o 

crescimento diamétrico está relacionado ao 

aumento nos espaçamentos de plantio, como ocorre 

na ILPF. Assim, espaçamentos maiores, favorecem 

o crescimento secundário das árvores, fato 

importante para a obtenção de fustes de maior 

diâmetro, isso possibilita o uso da madeira para fins 

mais nobres e consequentemente de maior valor 

agregado. 

.

Tabela 2. Variáveis dendrométricas em função dos clones de Eucalyptus spp. em sistema de monocultivo (Controle), em Alvorada 

do Gurgueia, PI, 2018. 

Avaliações Clones Altura (m) D.A.P (cm) 

45 meses 
EC 01- E. grandis x E. camaldulensis  10,4 a 7,7 a 

EC 02- E. grandis x E. urophylla 10,5 a 7,8 a 

47 meses 
EC 01- E. grandis x E. camaldulensis  10,9 a 8,0 a 

EC 02- E. grandis x E. urophylla 11,0 a 8,1 a 

49 meses 
EC 01- E. grandis x E. camaldulensis  11,1 a 8,0 a 

EC 02- E. grandis x E. urophylla 11,1 a 8,1 a 

51 meses 
EC 01- E. grandis x E. camaldulensis  11,2 a 8,5 a 

EC 02- E. grandis x E. urophylla 11,3 a 8,7 a 

53 meses 
EC 01- E. grandis x E. camaldulensis  11,3 a 8,5 a 

EC 02- E. grandis x E. urophylla 11,5 a 8,7 a 

Fonte: os autores. DAP = Diâmetro a altura do peito. *Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 

Assis et al. (1999), estudando o comportamento 

de Eucalyptus urophylla em função de diferentes 

espaçamentos, encontraram maior altura para as 

árvores plantadas em espaçamentos mais reduzidos 

(3 x 2 m), concluindo que esse fato se deve à maior 

competição entre as árvores e a consequente busca 

por luz. No entanto, essa afirmação contradiz com 

os resultados obtidos neste experimento, os quais 

vem ao encontro do observado por Balloni e 

Simões (1980). Segundo os autores isso pode ser 

em consequência do nível de competição entre os 

indivíduos, em que o maior número de árvores 

dominadas ocasiona uma diminuição das alturas 

médias nos povoamentos mais densos. 

 

CONCLUSÃO 

Os clones de Eucalyptus spp. apresentaram 

crescimentos diferentes em cada sistema, isto é, no 

sistema de ILPF, o clone EC01 apresentou maior 

crescimento para as variáveis analisadas em 

relação ao clone EC02. Por outro lado, no sistema 

de monocultivo o clone EC 01 não apresentou 

valores de crescimento superiores, 

estatisticamente, em relação ao EC02 para as 

variáveis estudadas. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes tipos de sombreamento no 

crescimento de mudas de duas espécies florestais: Craibeira (Tabebuia aurea Manso Benth & Hooke) e Angico 

(Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan). Os tratamentos testados foram três níveis de exposição à luz solar: Pleno 

sol (0%), 50% e 80% de sombreamento.  Os recipientes utilizados (tubetes de 55 cm3) foram preenchidos com o substrato 

fibra de coco e a irrigação realizada uma vez ao dia. Cada tratamento continha dez repetições de cada espécie. Foram 

avaliadas as seguintes variáveis: crescimento em altura (cm), diâmetro do coleto (mm) e, posteriormente, foi calculado o 

quociente de robustez. Conforme observado, as espécies A. macrocarpa e T. aurea apresentaram um comportamento 

dinâmico no seu crescimento quando submetidas a diferentes níveis de sombreamento, indicando que a luminosidade 

interfere positivamente no equilíbrio da parte aérea e sistema radicular. O tratamento a pleno sol, obteve as menores 

médias na relação altura/diâmetro do coleto, porém, em termos práticos e técnicos, significa um maior equilíbrio entre o 

crescimento em altura (cm) e diâmetro do coleto (mm) dos indivíduos, sugerindo maior resistência as adversidades quando 

implantadas em campo. Concluir de forma direta respondendo ao título (As espécies estudadas são afetadas pelo 

sombreamento ou não? Tem uma mais sensível em relação a outra ou respondem de igual maneira?) 

Palavras-chave: Luminosidade, Tabebuia aurea, Anadenanthera macrocarpa, qualidade da muda. 

 

Growth of Caatinga Species at Different Levels of Shading 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to evaluate the influence of different shading types on the growth of two 

forest species: The treatments tested were three levels of exposure to sunlight: Full sun (0%), 50% and 80% shading. The 

containers used (55 cm3 tubes) were filled with coconut fiber substrate and irrigation was performed once daily. Each 

treatment contained ten replicates of each species. The following variables were evaluated: height growth (cm), collection 

diameter (mm) and, subsequently, the robustness quotient was calculated. As observed, the species A. macrocarpa and 

T. aurea presented a dynamic behavior in their growth when submitted to different levels of shading, indicating that the 

luminosity interferes positively in the balance of the aerial part and the root system. The treatment in full sun, obtained 

the lowest averages in the relation height / diameter of the collection, however, in practical and technical terms, it means 

a greater balance between the growth in height (cm) and diameter of the collection (mm) of the individuals, suggesting 

greater resistance when fielded. Finish directly responding to the title (Are the species studied affected by shading or 

not? Do you have one more sensitive to another or respond in the same way?) 

Keywords: Luminosity, Tabebuia aurea, Anadenanthera macrocarpa, seedling quality. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ocupando uma área de 844.453 km² o bioma 

Caatinga, corresponde a cerca de 10% do território 

nacional, sendo o único bioma restrito ao Brasil. A 

vegetação é formada por um mosaico de arbustos 

espinhosos e florestas sazonalmente secas, e 

mesmo ocupando uma região semiárida, é muito 

homogênea e sua biodiversidade existente ampara 

várias atividades econômicas voltadas para 

sistemas agrossilvipastoril. A Caatinga possui um 

grande potencial para uma conservação de serviços 

ambientais, uso sustentável e bio-prospecção (SFB, 

2013). 

Diante de sua importância socioeconômica, 

algumas espécies da Caatinga despertam 

curiosidades sobre o comportamento em relação à 

exposição à luz solar, principalmente na fase de 

crescimento inicial (produção de mudas).  

O bioma é definido por altos índices de 

iluminação que é de suma importância no 

desenvolvimento e crescimento das mudas, 

levando vários autores a relacionar as espécies 

florestais de acordo com a sua eficácia na 

adaptação as condições ambientais de 

luminosidade, que é muito importante para o 

entendimento da dinâmica das florestas e o seu 

manejo (DANTAS et al., 2009). 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 523 

 
 

 

Diante dos componentes presentes no ambiente, 

a luz é de suma importância, não somente por 

fornecer a energia para que aconteça a fotossíntese, 

mas também para permitir sinais que ajustam o seu 

desenvolvimento através de receptores de luz, que 

são sensíveis a diferentes intensidades, sua 

qualidade espectral e estado de polarização. 

Determinadas plantas demonstram certa 

flexibilidade em respostas a mudanças na 

intensidade luminosa (POMPELLI et al., 2012). 

Uma espécie pode se adaptar a condições de sol 

ou sombra de acordo com sua capacidade, sendo 

evidenciadas por uma análise do crescimento 

inicial das plantas em diferentes condições de 

luminosidade. Os experimentos feitos em 

condições controladas, em que a intensidade de 

radiação é definida com antecedência se utilizando 

de sombreamento artificial, possibilitando verificar 

a tolerância das espécies a luz (BORGES et al., 

2014). 

Conforme evidenciado pelos autores citados 

acima, verifica-se a influência da luz solar no 

crescimento de mudas na fase de viveiro e, sabe-se 

de sua influência em processos dinâmicos nos 

ecossistemas florestais e, para a Caatinga não é 

diferente, porém, necessita-se de estudos que 

demonstrem a não necessidade de sombreamento 

na fase inicial do crescimento das espécies 

lenhosas, pois auxiliará na tomada de decisão ao se 

produzir mudas de qualidade em viveiros 

florestais. 

As espécies Tabebuia aurea e Anadenanthera 

macrocarpa apresentam importância técnica e 

cultural para a população do semiárido do 

Nordeste, sendo importantes estudos que avaliem 

seu desenvolvimento sob condições de 

sombreamento.  

A Tabebuia aurea é pertencente à família 

Bignoniaceae, conhecida popularmente como 

Craibeira e ocorre nas regiões de Caatinga, Cerrado 

e Pantanal. A Craibeira é uma espécie considerada 

perenifólia, de porte elevado, sendo muito utilizada 

na carpintaria e na medicina popular. Devido sua 

madeira possuir um alto valor energético, esta 

espécie é uma das mais extraídas para o uso da 

lenha e produção de carvão vegetal, contribuindo 

para o processo de extinção (OLIVEIRA, 2012). 

A Anadenanthera macrocarpa, pertencente a 

família Fabaceae, é conhecida popularmente como 

angico vermelho, ocorrendo nas regiões do 

Maranhão e Nordeste do país até São Paulo, Minas 

Gerais e Mato Grosso do Sul. O Angico possui uma 

madeira muito utilizada na construção civil e naval, 

sua casca é rica em taninos, floresce todos os anos, 

tornando-se ornamental e é utilizada na arborização 

de parques e praças (LORENZI, 2008). 

Diante do exposto o trabalho teve como 

objetivo avaliar o crescimento de duas espécies da 

Caatinga em diferentes níveis de sombreamento, 

analisando sua relação entre altura e diâmetro do 

coleto.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Universidade 

Federal Rural do Semiárido localizado em 

Mossoró-RN. Segundo Sobrinho e Espínola et al. 

(2011) a temperatura média anual é 27,4°C, com 

precipitação pluviométrica anual muito irregular e 

com umidade relativa média do ar de 68,9%. 

As sementes de A. macrocarpa e T. aurea, 

foram coletadas de árvores matrizes e doadas pelo 

Projeto Caatinga/ UFERSA/ Petrobras. Após o 

recebimento foi feito o beneficiamento das mesmas 

para posteriormente realizar-se a semeadura. 

Foram semeadas duas sementes por recipiente e, 

após uniformização no crescimento (14 dias), 

realizou-se o desbaste deixando apenas um 

indivíduo por recipiente. No momento do desbaste 

foi realizada a primeira medição de altura (cm) e 

diâmetro do coleto (mm). 

O preparo do substrato se deu pelo 

umedecimento da fibra de coco, que, em seguida, 

foi colocada em tubetes de 55 cm³ e organizada em 

bandejas plásticas. As bandejas foram colocadas 

em canteiros suspenso e irrigadas diariamente pelo 

período da manhã.  

Os tratamentos testados foi à influência de três 

níveis de intensidade de luz, sendo eles, pleno sol 

(ausência do sombrite), sombrite de 50% e 80%. 

Cada tratamento continha 10 (dez) repetições.  

Foram realizadas 3 medições durante um 

intervalo de 44 dias e, o delineamento adotado foi 

inteiramente casualizado, com 2 espécies, 3 

tratamentos e 10 repetições em cada tratamento. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (p > 0,05) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o crescimento em altura, verifica-se na 

Tabela 1 diferenças estatísticas entre os 

tratamentos, em que, o sombreamento a 80% foi 

bem superior para T. aurea (7,16 cm) e A. 

macrocapra (6,36 cm) quando comparados a pleno 

sol (3,45 e 3,71 cm, respectivamente).  
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Tabela 1. Altura (cm) média das espécies em diferentes níveis 

de sombreamento. 

SOMBREAMENTO 
ESPÉCIES 

A. macrocarpa T. aurea 

Pleno sol 3,71 c 3,45 b 

50% 4,71 b 3,78 b 

80% 6,36 a 7,16 a 

*As médias foram analisadas para cada espécie pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

A altura, analisada isoladamente, não é um 

indicador eficaz de qualidade da muda e, conforme 

observado na tabela 1, o tratamento com sombrite 

a 80% proporcionou um maior crescimento, porém, 

a princípio, em função da competição por luz, 

ocorreu o estiolamento dos indivíduos.  

Segundo Larcher (2004), o elevado crescimento 

no comprimento da parte aérea ocorre quando a 

planta é submetida a intensidades luminosas abaixo 

do necessário, investindo no seu alongamento 

caulinar, porém sem apresentar acúmulo de 

biomassa. 

Na tabela 2, observa-se comportamento 

contrário quando comparado à tabela 1. O 

tratamento que apresentou o maior valor médio dos 

diâmetros foi a pleno sol com 2,29 mm e 1,03 mm 

quando comparado a 50% e 80% de sombreamento 

para as espécies T. aurea e A. macrocarpa, 

respectivamente. 
 

Tabela 2. Diâmetro de coleto (mm) médio das espécies em 

diferentes níveis de sombreamento. 

SOMBREAMENTO 
ESPÉCIES 

A. macrocarpa T. aurea 

Pleno sol 1,03 a 2,29 a 

50% 0,88 a 1,36 b 

80% 0,99 a 1,68 b 

* As médias foram analisadas para cada espécie pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O diâmetro do coleto quando comparado a 

altura total, exprime melhor a qualidade da muda a 

ser levada ao campo em questões de sobrevivência, 

porque, teoricamente, revela uma relação maior no 

acumulo de biomassa entre a parte aérea e sistema 

radicular.  

Resultado divergente ao observado para o 

presente trabalho foi verificado por Ferreira 

(2012), estudando a espécie A. colubrina onde 

observou maiores valores médios de diâmetro em 

condições de 70% de sombreamento, sugerindo 

que esta espécie se desenvolve em condições de 

ambiente sombreado.  

É valido ressaltar que, a tolerância à luz para 

uma respectiva espécie, é algo intrínseco e, está 

relacionado a aspectos adaptativos, fisiológicos e, 

pode variar entre as várias condições ambientais 

ocorrentes em nível de Brasil. 

 O diâmetro de coleto, diferentemente da altura, 

é por si só um bom indicador de sobrevivência da 

muda, devido ser importante indicativo de 

sobrevivência da muda e na avaliação da 

rusticidade da espécie (ROSA et al., 2009; 

LANDIS et al., 2010). 

Por meio da relação Altura/Diâmetro do coleto 

(Tabela 3) é possível selecionar as mudas que 

podem ser levadas a campo. Neste trabalho, ambas 

as espécies apresentaram valores menores no 

tratamento a pleno sol, sendo essas ideais para 

serem levadas a campo. Os baixos valores H/Dc 

indicam equilíbrio no desenvolvimento da espécie. 
 

Tabela 3. Relação Altura/Diâmetro (cm mm-1) médio das 

espécies em diferentes níveis de sombreamento. 

SOMBREAMENTO 
ESPÉCIES 

A. macrocarpa T. aurea 

Pleno sol 3,74 b 1,57 b 

50% 5,68 a 3,27 ab 

80% 6,68 a 4,73 a 

* As médias foram analisadas para cada espécie pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O quociente de robustez é um dos métodos não 

destrutivos, morfológico, que revela a qualidade de 

uma muda a ser levada para o plantio ao campo que 

tem reflexos direto em sua sobrevivência 

(CARNEIRO, 1995), sendo assim, conforme 

observado, para as duas espécies, as mudas 

produzidas a pleno sol apresentaram qualidades 

melhores quando comparada aos demais 

tratamentos.  

Resultado semelhante foi encontrado por 

Câmara e Endres (2007) para espécies Mimosa 

caesalpiniifolia e Sterculia foetida, cuja a relação 

altura da parte aérea e diâmetro de coleto 

apresentaram as maiores médias sob 70% de 

sombreamento e as menores médias quando 

submetidas ao tratamento a pleno sol, para esta 

razão. 

Oliveira et al. (2012), analisando o 

desenvolvimento de T. Aurea. a diferentes níveis 

de sombreamento, obtiveram maiores valores 

médios para no cultivo a pleno sol, indicando que 

o crescimento desta cultura pode ter melhores 

resultados nestas condições. 
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CONCLUSÃO 

As espécies A. macrocarpa e T. aurea 

apresentaram-se pouco tolerantes quando 

submetidas a níveis elevados de sombreamento, 

indicando que a luminosidade interfere no 

crescimento das espécies.  
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RESUMO: O presente trabalho objetivou avaliar os efeitos de diferentes condições hídricas no crescimento e na fisiologia 

de mudas clonais de eucalipto. A pesquisa foi desenvolvida em casa de vegetação, no Laboratório de Fisiologia Vegetal 

do Centro de Ciências Agrárias (CECA), pertencente à Universidade Federal de Alagoas (UFAL), com período 

experimental de 120 dias. Foram utilizadas mudas de três clones de eucalipto (i144, 1407 e vc 865), onde 60 dias após o 

transplantio, as mesmas foram submetidas a diferenciação dos tratamentos hídricos. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x2 constituído de três clones e duas condições hídricas (75% da 

Capacidade de Pote - CP e 100% da CP), com seis repetições. O monitoramento do crescimento foi realizado com 

mensurações semanais da altura, número de folhas e diâmetro do caule das mudas. Ao final do experimento foram 

avaliadas a produção e alocação da matéria seca das partes áreas e raízes e a relação raiz/parte aérea. Os dados foram 

submetidos à análise de variância sendo as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os 

clones estudados apresentaram diferenças significativas entre si, em relação as características avaliadas 

independentemente da condição hídrica. As mudas de 1407 e vc 865 obtiveram maiores médias de crescimento e acúmulo 

de matéria seca. Por meio dos resultados obtidos, as mudas clonais 1407 e vc 865 se mostraram mais tolerantes em 

comparação com as mudas do clone i144 que apresentou menor tolerância a condição hídrica 100% da CP. 

Palavras-chave: estresse hídrico, avaliação do crescimento, mudas clonais, Eucalyptus. 

 

Growth of clonal eucalyptus seedlings submitted to different water conditions 

 
ABSTRACT: The present work aimed to evaluate the effects of different water conditions on the growth and physiology 

of clonal eucalyptus seedlings. The research was carried out in a greenhouse at the Plant Physiology Laboratory of the 

Centro de Ciências Agrárias (CECA), belonging to the Universidade Federal de Alagoas (UFAL), with an experimental 

period of 120 days. Seedlings of three eucalyptus clones (i144, 1407 and v865) were used, where 60 days after 

transplanting, they were submitted to water treatment differentiation. The experimental design was completely 

randomized, in a 3x2 factorial scheme consisting of three clones and two water conditions (75% of Pot Capacity - PC 

and 100% of PC), with six replicates. Growth monitoring was performed with weekly measurements of the height, number 

of leaves and stem diameter of the seedlings. At the end of the experiment the dry matter production and allocation of the 

aerial and roots parts and the root / shoot ratio were evaluated. The data were submitted to analysis of variance and the 

means were compared by the Tukey test at 5% of probability. The clones studied presented significant differences among 

them, in relation to the characteristics evaluated independently of the water condition. The 1407 and 865 seedlings 

obtained higher growth averages and dry matter accumulation. By means of the results obtained, the clonal seedlings 

1407 and v 865 were more tolerant in comparison to the seedlings of the clone i144 that presented less tolerance to the 

100% water condition of PC. 

Keywords: seedling production, water stress, growth evaluation, clonal seedlings, Eucalyptus. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O aumento da demanda energética da sociedade 

foi motivado por alguns fatores que contribuíram 

diretamente para essa crescente demanda, dentre 

eles citam-se, crescimento populacional, a 

melhoria da qualidade de vida, a expansão 

econômica e as mudanças climáticas, de maneira 

que impulsionou os países a desenvolverem novas 

tecnologias e buscarem fontes alternativas de 

energias que fossem capazes de suprir a demanda 

energética do país. O plantio florestal com fins 

energéticos foi evidenciado como uma importante 

fonte de matéria prima para a geração de energia 

limpa, renovável, além da acessibilidade do seu 

preço para a população. Pois, sabe-se que 

atualmente o petróleo é a principal fonte de energia 

dos países, e oriundo de fontes não renováveis, 

causadora da degradação ambiental, além de ser 

uma matriz energética cara e insegura, em razão de 

ser concentrada em poucos países sua produção 

(DE VECHI, A.; MAGALHÃES JÚNIOR, 2018). 
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A procura por fontes alternativas de energia se 

tornou uma inclinação dos países, incentivados 

pela preocupação da preservação ambiental, 

escassez dos recursos naturais, além das questões 

econômicas. E entre as fontes alternativas de 

energia, a biomassa florestal tem sido a mais 

utilizada, principalmente para atender a demanda 

energética. Resultando assim em aumento das 

plantações de florestas com finalidade para 

produção de energia, o que impulsionou a busca 

por cultura mais produtiva, com alta produtividade 

em menor intervalo de tempo e em menor custo. O 

gênero Eucalipytus se destacou como o mais 

plantado no Brasil, devido a vários fatores, como: 

crescimento acelerado, ciclo curto para corte, 

multiplicidade de uso, excelente forma do fuste, 

que o caracteriza com alto rendimento no processo 

de colheita, plasticidade ambiental e 

principalmente as características para fins 

energéticos dentre elas citam-se: alto poder 

calorífico e teor de lignina, menor umidade, maior 

densidade. Diante da necessidade de suprir a 

demanda energética do país, a partir da biomassa 

florestal, a qual é referenciada, por gerar energia 

limpa e renovável, faz-se necessário conhecer as 

respostas morfofisiológicas da referida cultura em 

diferentes condições hídricas, para que se reduza 

e/ou elimine as perdas da produtividade do 

eucalipto (DE VECHI, A.; MAGALHÃES 

JÚNIOR, 2018). 

Nesses termos, o objetivo desta pesquisa foi 

avaliar a tolerância das mudas clonais de eucalipto 

(i144, 1407 e vc 865) e as suas respostas 

morfofisiológicas do crescimento quando 

submetidos a diferentes condições hídricas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em casa de 

vegetação, no Laboratório de Fisiologia Vegetal e 

no Setor de Produção de Mudas Florestais, 

pertencentes ao Centro de Ciências Agrárias 

(CECA) da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), no município de Rio Largo – AL, com 

período experimental de 120 dias, sendo precedido 

por 60 dias de aclimatação das mudas. 

Utilizou-se o delineamento experimental 

inteiramente casualizado (DIC), os tratamentos 

foram arranjados conforme o esquema fatorial 3x2, 

sendo, três clones de eucalipto (i144, 1407 e vc 

865) e dois tratamentos hídricos (75% e 100% da 

CP), com 5 (cinco) repetições. As plantas foram 

avaliadas aos 30 (1ª coleta) e 60 (2ª coleta) dias 

após a diferenciação (DAD) dos tratamentos 

hídricos. 

O substrato utilizado foi adquirido junto ao 

Programa de Melhoramento Genético de Cana de 

Açúcar (PGMCA), localizado no CECA (Centro de 

Ciências Agrárias), cujo substrato era constituído 

de terra preta (50%), torta de cana-de-açúcar (25%) 

e polpa de coco (25%), o qual foi utilizado para o 

enchimento dos vasos com capacidade para 20 L. 

Para a diferenciação e manutenção dos 

tratamentos hídricos foi necessário determinar a 

Capacidade de Pote (CP) aplicando-se a 

metodologia descrita por Souza et al. (2000) 

utilizando-se o método gravimétrico.  

As diferentes condições hídricas foram 75% da 

CP e 100% da CP, os quais foram monitorados 

através da pesagem diária de três vasos 

testemunhas, utilizando-se uma balança para a 

reposição do volume da água evapotranspirada 

pelas plantas mantidas nas diferentes condições 

hídricas durante todo o período experimental. 

Após a determinação da CP foram definidos os 

percentuais que foram utilizados em função do 

trabalho realizado por Silva (2008) adotando-se 

dois tratamentos hídricos 75% e 100% CP. Durante 

o período de aclimatação as plantas foram regadas 

diariamente com rega livre e no momento da 

diferenciação dos tratamentos hídricos. 

Os clones de eucaliptos estudados foram i144, 

1407 e vc 865, resultantes do processo de 

hibridação do E. grandis vs. E. urophylla, 

adquiridas junto ao viveiro “Plante Bem”, 

localizado do município de Chá do Pilar – AL. As 

mudas foram produzidas por estaquia em tubetes. 

No período de aquisição, os clones tinham idades 

de 90 dias e entre 30 a 35 cm de alturas, 2 mm de 

diâmetro e entre 4 a 5 pares de folhas.  

Durante o período experimental analisou-se o 

crescimento dos clones a partir de medidas 

semanais da altura das plantas (AP), diâmetro do 

caule e quantificação do número de folhas. Para 

determinar a altura (cm) das plantas utilizou-se 

uma trena avaliando a partir de 1(um) cm acima do 

nível do solo até a inserção do último par de folhas 

totalmente expandidas, tendo como referência uma 

marca permanente, efetuada na base do caule com 

altura de 1 cm acima do solo. As medidas do 

diâmetro do caule (mm) tiveram como referência a 

mesma marca permanente a partir da qual foi 

avaliado o crescimento da altura. Também foram 

quantificadas as folhas completamente expandidas 

(BENINCASA, 2003). 
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No final do experimento, para obtenção da 

matéria seca, os órgãos (folha, caule e raiz) 

passaram por um processo de separação, pesados e 

acondicionados em sacos de papel, os quais foram 

levados para uma estufa de circulação de ar 

forçado, a uma temperatura de 65º C, por um 

período de 72 horas, até que assumissem peso 

constante e pudessem ser pesadas em uma balança 

analítica. Posterior à obtenção da matéria seca das 

folhas (MSF), caule (MSC) e das raízes (MSR), 

calculou-se matéria seca total (MST). 

Após a obtenção dos dados, calculou-se a 

Alocação de Biomassa para Folhas (ABF), caules 

(ABC) e para as Raízes (ABR) e definiu-se relação 

Raiz/Parte Aérea (R/Pa), utilizando-se os métodos 

propostos por Benincasa (1988; 2003). 

Os dados foram submetidos à análise de 

variância para detecção de possíveis efeitos sobre 

as variáveis analisadas utilizando-se o software 

Assistat. Para normalização os dados de número de 

folhas foram transformados para √ (x+0,5) (ZAR, 

1999), sendo as médias comparadas entre si pelo 

teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em todas os tratamentos pode-se observar 

incremento na altura (Figura 1A) durante o período 

experimental, ocorrendo diferenças significativas 

(5%) entre os clones e as diferentes condições 

hídricas, com interação significativa entre as 

condições hídricas e o tempo de exposição, no 

entanto a altura na condição 100% da CP foi 

significativamente menor, em comparação com a 

condição 75% da CP. Onde foi observado que os 

clones 1407 e vc 865 tiveram as maiores médias e 

i144 apresentou a menor média nas duas condições 

hídricas. 

 
 

Figura 1 - Altura, diâmetro do caule e de número de folhas de 

mudas clonais de eucalipto (i144, 1407 e vc 865) submetidos 

diferentes condições hídricas (75% e 100% da capacidade de 

pote), em dos períodos de avaliações 30 e 60 dias. Letras 

maiúsculas comparam os tratamentos hídricos e letras 

minúsculas comparam os clones dentro de cada tratamento 

hídrico. Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, 

pelo teste de Tukey (p< 0,05). DTH (Diferenciação dos 

Tratamentos Hídricos). 

 

No diâmetro do caule (Figura 1B) foi observado 

que houve incremento, constatando diferenças 

significativas e interação com o tempo de 

exposição. Notando-se comportamento estatístico 

semelhante com os dados da altura, onde a 

condição hídrica de 75% da CP os clones 

obtiveram maiores médias, quando comparados 

com a condição 100% da CP. Foi verificado que os 

clones 1407 e vc 865 tiveram os maiores valores e 

i144 o menor valor na condição hídrica 75% da CP. 

Já na condição hídrica 100% da CP vc 865 obteve 

a maior média, enquanto o clone i144 comportou-

se de maneira intermediaria e 1407 obteve menor 

média. 

Quanto ao número de folhas (Figura 1C), houve 

diferenças significativas entre as diferentes 
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condições hídricas, observou-se também 

comportamento análogo ao das variáveis altura e 

diâmetro do caule. Em que o clone 1407 obteve a 

maior produção total de folhas e os clones i144 e 

vc 865 obtiveram a menor produção de folhas na 

condição hídrica 75% da CP. Na condição hídrica 

100% da CP o clone 1407 obteve a maior produção 

de folhas, o clone vc 865 obteve produção 

intermediária e o clone i144 teve a menor emissão 

de folhas. 

Foi verificada diferenças significativas na 

matéria seca das folhas (Figura 2A) entre as 

diferentes condições hídricas, sendo maior 

produção na condição hídrica 75% da CP, do que 

na condição hídrica 100% da CP. Observando que 

entre os clones houve comportamento semelhantes 

nas diferentes condições hídricas. Comportamento 

similar foi verificado para a matéria seca do caule 

(Figura 2B) nas diferentes condições, observou 

comportamento semelhante com a matéria seca das 

folhas, cujo tratamento 75% da CP foi maior ao 

comparar com 100% da CP. Quando se avaliou os 

clones foi observado na condição hídrica 75% da 

CP o clone 1407 obteve a maior média e os clones 

i144 e vc 865 obtiveram as menores médias. Já na 

condição hídrica 100% da CP não houve diferença 

entre os clones.  

A matéria seca da raiz (Figura 2C) apresentou 

diferença estatística entre as diferentes condições 

hídricas, cujo comportamento se assemelhou com 

o das variáveis anteriormente analisadas, onde na 

condição 75% da CP apresentou o maior valor e 

100% da CP o menor valor. Na condição hídrica 

75% da CP os clones 1407 e vc 865 obtiveram os 

maiores valores e i144 o menor valor. Na condição 

hídrica 100% da CP os clones i144 e 1407 

obtiveram maiores valores e vc 865 o menor valor. 

Houve diferenças significativas entre a matéria 

seca total nas diferentes condições hídricas, onde 

75% da CP apresentou o maior valor ao comparar 

com a condição 100% da CP. Na condição hídrica 

75% da CP os clones 1407 e vc 865 obtiveram as 

maiores médias e i144 a menor média. Na condição 

100% da CP os clones i144 e 1407 obtiveram os 

maiores valores e vc 865 o menor valor (Figura 

2D). 
 

 

 

Figura 2 – Média da Matéria Seca das Folhas, Caules, Raízes e Matéria Seca Total, em mudas clonais de eucalipto (i144, 1407 e vc 

865), submetidos a diferentes condições hídricas (75% e 100% da capacidade de pote), em dos períodos de avaliações 30 e 60 dias 

Letras maiúsculas comparam os clones dentro de cada tratamento hídrico e letras minúsculas comparam os tratamentos hídricos e nas 

duas coletas. Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey (p< 0,05). 
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As análises estatísticas indicaram que houve 

diferenças significativas entre as diferentes 

condições hídricas nas variáveis avaliadas (ABF, 

ABC e ABR) sugerindo que a condição hídrica 

100% da CP afetou a alocação da biomassa dos 

tratamentos estudados. E a condição hídrica 75% 

da CP não prejudicou a alocação da biomassa e 

apresentou maiores médias. Para alocação da 

biomassa das folhas e alocação da biomassa do 

caule entre os clones não houve diferença, com 

comportamento semelhante nas condições hídricas 

75% e 100% da CP. Já para a alocação de biomassa 

da raiz na condição hídrica 75% da CP não houve 

diferença entre os clones, no entanto na condição 

100% da CP ocorreu diferença, onde os clones i144 

e 1407 apresentaram maiores valores e vc 865 

menor valor (Figura 3). 
 

 

 
Figura 3 – Alocação de Biomassa das folhas, caules e raízes de mudas clonais de eucalipto (i144, 1407 e vc 865) submetidos diferentes 

condições hídricas (75% e 100% da capacidade de pote), em dois períodos de avaliações 30 e 60 dias Letras maiúsculas comparam 

clones no mesmo tratamento hídrico e minúsculo comparam clones em diferentes regimes hídricos. Médias seguidas de letras diferentes 

diferem entre si, pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 
Quanto à relação raiz/parte aérea verificou-se 

diferenças estatísticas entre as diferentes condições 

hídricas aplicadas. Pode-se observar que condição 

hídrica 75% da CP apresentou maiores valores ao 

comparar com a condição hídrica 100% da CP. Foi 

evidenciado que na condição 75% da CP os clones 

tiveram comportamento semelhante, porém na 

condição hídrica 100% da CP os clones i144 e 1407 

obtiveram os maiores valores e o clone vc 865 o 

menor valor (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Relação Raiz/Parte Aéreas de mudas clonais de 

eucalipto (i144, 1407 e vc 865) sob diferentes condições 

Hídricas (75% e 100% da capacidade de pote), em dois 

períodos de avaliações 30 e 60 dias. Letras maiúsculas 

comparam clones no mesmo tratamento. Letras minúsculas 

clones nos diferentes tratamentos. Médias seguidas de letras 

diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 

Observou-se que houve redução do nível de 

crescimento em todas as variáveis analisadas. 

Conforme Gonçalves (2009), um dos principais 

critérios de produção em espécies lenhosas são 

avaliados a partir do crescimento em altura e 

diâmetro do caule. A deficiência hídrica pode 

provocar danos no crescimento em altura e em 

diâmetro do caule, devido ao decréscimo do 

aumento celular, e também da formação da parede 

celular, que de maneira indireta diminui a 

disponibilidade de carboidratos, e também pode 

influenciar na produção de reguladores de 

crescimento (GONÇALVES et al., 2000). 

Algumas características foram observadas nos 

clones estudados que se encontravam na condição 

hídrica 100% da CP, em comparação com a 

condição hídrica 75% da CP. Pode-se observar nas 

folhas das variedades pesquisadas, clorose, 

murcha, abscisão foliar, e também redução da 
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produção de novas folhas, que indicando que o 

resultado apresentado foi em razão da máxima 

quantidade de água disponível, que prejudicou a 

formação de folhas novas, como também a 

expansão celular e dos entrenós, de forma a causar 

senescência precoce das folhas e quedas foliares 

(KOZLOWSK, 1997). 

Nos caules foi observado redução no nível de 

crescimento, tendo consequência caule com menor 

diâmetro, que possivelmente dificultou a passagem 

de água e nutrientes. Segundo Zimmermann e 

Milburn (1982), a situação de máxima 

disponibilidade de água provoca decréscimo na 

absorção de água pelas plantas, de maneira que a 

manutenção do fluxo de água torna-se 

fundamental. 

Pode-se observar que o sistema radicular foi 

consideravelmente afetado pela condição hídrica 

100% da CP, apresentando raízes secundárias 

deterioradas, mortas e também a presença de raízes 

adventícias. Indicando que a condição do solo com 

a água em sua máxima disponibilidade tenha 

provocado decréscimo de recursos disponíveis para 

manter e proporcionar o crescimento da parte 

radicular. Entretanto a alteração da raiz provocou 

consequências na parte aérea, entre as disfunções 

citam-se: deficiência nutricional e mineral e 

também fluxo de toxinas.  

Os autores Armstrong et al., (1994) justificaram 

que a causa das alterações da função da parte 

radicular tenha sido a máxima disponibilidade de 

água no solo, que ocasionou em solo hipóxico, com 

baixa quantidade de oxigênio para as raízes 

realizarem os processos importantes para o 

crescimento e desenvolvimento das plantas. O que 

possivelmente provocou mudanças metabólicas 

das mudas clonais avaliadas, e como consequência 

decréscimo na produção de energia necessária para 

que as raízes desempenhem suas funções essenciais 

para seu crescimento e principalmente absorção e 

translocação de água, nutrientes e minerais para as 

partes aéreas. 

Conforme Silva et al. (2011), a água constitui 

componente essencial para que os nutrientes sejam 

disponibilizados no solo, como para absorção e 

para translocação para as partes aéreas. No entanto, 

pode-se observar nas raízes das mudas clonais 

produção de raízes adventícias, de maneira que as 

raízes formadas durante o período de máxima 

disponibilidade de água foram muito importantes, 

pois contribuíram para a sobrevivência durante o 

período de baixa disponibilidade de oxigênio no 

solo, as quais proporcionam uma melhor difusão da 

atmosfera para os tecidos internos e liberação dos 

compostos tóxicos (DAVANSO et al., 2002). 

De maneira geral, os clones pesquisados 

sofreram limitação na parte aérea, que resultou na 

redução do incremento em altura e diâmetro do 

caule, produção de novas folhas, e redução da 

incorporação da matéria seca da parte aérea e 

também da parte radicular.  

Pode-se constatar também neste experimento 

que os clones pesquisados conseguiram manter a 

incorporação da matéria seca total sob condições 

de máxima disponibilidade de água ao longo do 

experimento, apesar do crescimento ser reduzido 

ao comparar com a condição hídrica 75 % da CP.  

De acordo com Colmer e Voesenek, (2009), os 

vegetais para sobreviver ao longo período de 

máxima disponibilidade de água limitaram o 

crescimento para economizar energia (ATP) e 

prolongar a sobrevivência até retornar à água.  

No experimento também se pode observar que 

a alocação da biomassa sofreu mudanças no seu 

padrão, em razão da máxima disponibilidade de 

água no solo. A alteração da razão entre a raiz e 

parte aérea indicou que a maior parte da alocação 

foi para parte a aérea, o que provavelmente 

possibilitou a manutenção do aumento da matéria 

seca da parte aérea, e também as mudanças foram 

atribuídas às atividades metabólicas que ocorreram 

nas raízes. 

Com a finalidade de aumentar a quantidade de 

oxigênio disponível, algumas espécies regulam o 

seu padrão de alocação de biomassa para parte 

aérea, de forma a reduzir o investimento no sistema 

radicular, a fim de diminuir a demanda de oxigênio 

(VISSER et. al., 2000). 
 

CONCLUSÃO 

Os clones estudados apresentaram diferenças 

significativas entre si, em relação as características 

avaliadas independentemente da condição hídrica. 

As mudas de 1407 e vc 865 obtiveram maiores 

médias de crescimento e acúmulo de matéria seca. 

As mudas clonais 1407 e vc 865 se mostraram 

mais tolerantes em comparação com as mudas do 

clone i144 que apresentou menor tolerância a 

condição hídrica 100% da CP.  
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RESUMO: Objetivou-se avaliar o crescimento inicial da jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret)  sob diferentes 

níveis de sombreamento. O experimento foi realizado no viveiro florestal da Universidade Federal de Campina Grande, 

Campus de Patos, no período de novembro de 2017 a abril de 2018. Foram avaliados três tratamentos, constituídos por 

diferentes níveis de sombreamento (50% e 70%) e pleno sol, obtidos com telas sombrite preta. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com quatro repetições sendo a unidade experimental 

constituída por cinco plantas. Foram avaliados a altura da parte aérea, o diâmetro do caule, a taxa de crescimento absoluto 

(TCA), o peso da matéria seca de raízes, caule, folhas, da parte aérea, a matéria seca total, a razão parte aérea/raiz e, a 

razão altura/diâmetro (RAD) e o Índice de Qualidade de Dickson (IQD). O sombreamento 50% e o cultivo a pleno sol 

proporcionaram maiores valores de altura final e taxa de crescimento absoluto das mudas. O sombreamento possibilitou 

menor acúmulo de massa seca das folhas, do caule, da parte aérea e massa seca total das plantas. O cultivo a pleno sol 

proporcionou a obtenção de mudas de melhor qualidade, confirmando a observação que a jurema preta é uma espécie 

pioneira, não sendo recomendado o sombreamento durante a fase de viveiro.  

Palavras-chave: qualidade de mudas, luminosidade, Caatinga. 

 

Growth and dry matter accumulation in Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret under shadding 

 
ABSTRACT: This study aimed to evaluate the initial growth of Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret under shading. The 

experiment was carried out in the forest of the Federal University of Campina Grande, Patos, Paraiba, Brazil, from 

November 2017 to April 2018. Three treatments were evaluated, consisting of different levels of shading (50% and 70%) 

and full sun. The experimental design was the completely randomized (DIC), with three replicates of five plants.  It were 

evaluated height plants; stem diameter; absolute growth rate (TCA); weight of dry matter of roots, stems, leaves, shoot, 

shoot/root ratio and total dry matter; height/diameter ratio (RAD) and Dickson Quality Index (IQD). The growth of M. 

tenuiflora under 50% shading and full sun provided higher height and absolute growth rate of the seedlings. The shading 

allowed less accumulation of dry mass of leaves, stem, shoot and total dry mass of the plants. Full-sun cultivation provided 

better quality seedlings, confirming the observation that this is a pioneer species, and shading is not recommended during 

the nursery phase. 

Keywords: seedlings quality, light, Caatinga. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Vários fatores podem influenciar o 

estabelecimento e o crescimento das plantas em 

povoamentos florestais, seja visando à 

revegetação, a regeneração de uma área degradada 

ou a exploração dos produtos. Dentre esses fatores, 

os abióticos como água, temperatura e 

luminosidade são considerados fundamentais para 

o crescimento e o estabelecimento das plantas. Em 

relação à intensidade luminosa, os efeitos estão 

associados, aos teores de clorofila,  os quais são 

fundamentais na eficiência de interceptação da luz 

e consequentemente na capacidade fotossintética 

das folhas, refletindo no desenvolvimento das 

mudas e acúmulo de matéria seca (ALMEIDA et 

al., 2005). 

Considerando-se a faixa de luz na qual as 

plantas apresentam um melhor desenvolvimento, 

há geralmente uma condição ótima, e valores acima 

ou abaixo da ótima o vegetal tem seu 

desenvolvimento afetado negativamente, mas não 

completamente interrompido. Alteração na 

intensidade luminosa promove modificações 

morfofisiológicas nas plantas e a eficácia de 

adaptação a estas novas condições é ditada por 

características genéticas da espécie, associadas 

com o meio ambiente (MORAES NETO et al., 

2000). 

A produção de mudas de qualidade em viveiros 

se constitui uma das mais importantes etapas na 

implantação de povoamentos florestais, uma vez 

que dela depende a sobrevivência e o crescimento 
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no campo e, dessa forma, a produtividade do 

povoamento (COSTA et al., 2008). Determinar, 

durante a fase de viveiro, os fatores que alteram a 

sobrevivência e o desenvolvimento inicial das 

mudas no campo, bem como as características 

fisiológicas da planta que apresentam melhor 

correlação com a qualidade da muda é um dos 

desafios enfrentados pelos produtores (LIMA et al., 

2008). 

Alterações nos níveis de luminosidade 

promovem mudanças morfológicas e fisiológicas 

da planta, e o grau de adaptação é controlado pelas 

características genéticas, associadas ao ambiente 

(SCALON et al., 2003). Essa interação resultará 

em modificações na anatomia e fisiologia das 

folhas, capacitando-as para o uso efetivo da 

radiação luminosa incidente sobre as mesmas 

(MORAIS NETO et al., 2000). 

A jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) 

Poiret), leguminosa típica da Caatinga,  é altamente 

resistente à seca, com grande capacidade de rebrota 

durante todo o ano, além de possuir um elevado 

teor de proteína bruta na matéria seca (PEREIRA 

FILHO et al., 2003). É uma espécie pioneira, 

decídua e heliófita, pertencente à família Fabaceae, 

sub-família Mimosoideae, colonizadora de áreas 

em estado de degradação, possuindo grande 

potencial como regeneradora de solos erodidos 

(RODAL et al., 2008; MAIA, 2004). Devido à sua 

capacidade de fixação biológica de nitrogênio, 

melhora a fertilidade do solo, possibilitando 

condições ideais para o desenvolvimento de outras 

espécies dentro da sucessão ecológica. É 

empregada na produção de lenha, estacas, carvão, 

extração de tanino, além do uso como forragem e 

medicinal, caracterizando uso múltiplo, e coloniza 

abundantemente locais desfavoráveis, incluindo 

aqueles com severo déficit hídrico (BAKKE et al., 

2006a). 

Apesar da abundância dessa espécie na região 

semiárida e da sua importância econômica e 

ecológica, pouco se sabe acerca de aspectos 

silviculturais, tais como poda, espaçamento, 

exigências nutricionais, etc., sendo necessário o 

desenvolvimento que pesquisas enfocando 

aspectos desde a fase de produção de mudas, sua 

transferência para o campo e posterior 

desenvolvimento.  

Dessa forma, conduziu-se essa pesquisa com o 

objetivo de verificar o crescimento, a distribuição 

de massa seca e a qualidade de mudas de jurema-

preta mantidas em diferentes níveis de intensidade 

luminosa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Viveiro 

Florestal da Unidade Acadêmica de Engenharia 

Florestal, do Centro de Saúde e Tecnologia Rural 

da Universidade Federal de Campina Grande 

(CSTR/UFCG), Campus de Patos, nas coordenadas 

geográficas 7o03”35” S e 37o16”29” O. 

O clima da região é do tipo Bsh, segundo 

Alvares et al. (2013), e classificado como 

semiárido quente, com precipitação média anual 

de 750 mm e umidade relativa do ar em torno de 80 

% e temperatura média anual é de 25,5º C.  

Foram avaliados três níveis de sombreamento 

(50% e 70%) e a pleno sol, obtidos através do uso 

de telas de náilon pretas, tipo sombrite. 

As sementes de jurema preta foram 

provenientes de matrizes mantidas no CSTR, 

colhidas em outubro de 2016. Antes da semeadura, 

foram submetidas à quebra de dormência 

tegumentar em água quente (80 oC) durante um 

minuto e posteriormente colocadas em água fria 

durante 30 segundos, de acordo com metodologia 

de Bakke et al. (2006b).  

Após a quebra da dormência, as sementes foram 

semeadas em recipientes de polietileno (garrafas 

PET) (cinco sementes por recipiente), contendo 1,5 

L de substrato, constituído de uma mistura de terra 

+ esterco bovino na proporção 2:1. 

Nessa fase inicial, os recipientes foram 

mantidos em telado com 50% de interceptação da 

luz solar. Aos dez dias após a emergência foi feito 

um desbaste, deixando-se a plântula mais vigorosa, 

dando-se início aos tratamentos. A rega das plantas 

foi feita com regador, uma vez por dia. 

Foram avaliados: Altura da planta (cm) e 

diâmetro do caule (mm) (aos 30, 60, 90, 120, 150 e 

180 dias após o desbaste); razão altura/diâmetro 

(RAD); peso da matéria seca da caule, folhas e 

raízes e total; razão parte aérea/raiz, Índice de 

Qualidade de Dickson (IQD) (DICKSON et al., 
1960); taxa de crescimento absoluto (TCA) 

(BENINCASA, 1988). 
Os tratamentos foram dispostos em 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 

quatro repetições, sendo a unidade experimental 

constituída por cinco plantas. Os dados foram 

submetidos à análise estatística e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
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probabilidade, usando-se o programa estatístico 

Assistat Versão 7.7 (SILVA; AZEVEDO, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de altura das plantas estão 

apresentados na Tabela 1, e verifica-se diferença 

significativa entre os tratamentos testados, em 

todas as épocas de avaliação, exceto aos 30 dias. 

Percebe-se que, em geral, o sombreamento de 50% 

proporcionou a maior altura das plantas. No 

entanto, ao final do experimento, houve igualdade 

estatística entre este tratamento e aquele em que as 

plantas foram mantidas a sol pleno. Quando se 

compara as plantas a sol pleno e a 50% de 

sombreamento com aquelas a 70%, constatam-se 

reduções de 26 e 29%, respectivamente, na altura 

das plantas, aos 180 dias. 

Vários são os parâmetros analisados com o 

objetivo de avaliar o comportamento das mudas de 

espécies florestais em relação à luz, dentre os quais 

está a altura das plantas, que é utilizada com 

frequência devido à facilidade de avaliação 

(MUROYA et al.,1997). 

Em mudas de pau-ferro (Caesalpinia ferrea 

Mart. ex Tull.), Santos et al. (2013) relataram que 

a 50% de sombreamento, houve maior crescimento 

em altura. Avaliando o crescimento de mudas de 

guapuruvu (Schizolobium parahyba (Vell.) S. F. 

Blake) e copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.) a 

0, 30, 50 e 70% de sombreamento, Caron et al. 

(2010), verificaram que as plantas tenderam a 

crescer em altura com o aumento no nível de 

sombreamento imposto.  
De acordo com Kitao et al. (2000), a exposição 

prolongada a altas irradiâncias pode ser prejudicial 

às plântulas, por absorverem mais fótons de luz do 

que podem utilizar, podendo ter como 

consequência a fotoinibição ou, mesmo, a morte da 

planta. 

A capacidade de crescer rapidamente quando 

moderadamente sombreada é um mecanismo 

importante de adaptação da espécie, constituindo 

uma estratégia de fuga à baixa intensidade 

luminosa (RÊGO; POSSAMAI, 2006; MORAES 

NETO et al., 2000). 

Quando plantas de sol são submetidas a 

condições de sombreamento, a razão luz 

vermelha/luz vermelho-distante (R/FR) diminui, 

possibilitando maior conversão do fitocromo 

vermelho-distante (Pfr) em fitocromo vermelho 

(Pr), e diminuição da razão Prf/fitocromo total 

(Pfr/Ptotal) possibilitando assim maior alongamento 

do caule, constituindo-se em uma resposta de 

evitação da sombra (TAIZ, ZEIGER, 2013). Esses 

autores afirmam ainda que a baixa razão Pfr/Ptotal 

induz as plantas de sol a alocar uma quantidade 

maior de assimilados para proporcionar um rápido 

crescimento em altura, o que não acontece com 

plantas de sombra. 

 

 

Tabela 1 - Altura e taxa de crescimento absoluto (TCA) de plantas de jurema-preta submetidas a diferentes níveis de sombreamento 

Nível de sombreamento 

(%) 

Altura de plantas (cm)  

TCA 

(cm dia-1) 
Dias após o início dos tratamentos 

 30 60 90 120 150 180 

0 5,82 a 17,18 ab 24,24 c 39,46 b 59,19 b 91,72 a 0,57 a 

50 6,64 a 27,17 a 47,17 a 65,15 a 80,27 a 95,73 a 0,59 a 

70 4,94 a 13,63 b 28,56 b 49,53 b 59,82 b 68,10 b 0,42 b 

Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P≤0,05). 
 

 

Segundo Lorrain et al. (2008), quando a razão 

R/FR é baixa ocorre exclusão de uma grande 

quantidade de fitocromo do núcleo, 

proporcionando que proteínas PIF, que regulam 

negativamente a fotomorfogênese, se acumulem e 

promovam a elongação. 

Com relação ao diâmetro do caule (Tabela 2), 

foi detectada diferença significativa entre os 

tratamentos apenas aos 60, 150 e 180 dias após o 

transplantio. Verifica-se que os maiores valores 

foram obtidos nas plantas mantidas a sol pleno, 

enquanto que os menores valores foram 

apresentados pelas plantas a 70% de 

sombreamento, com redução de 28%, aos 180 dias. 

A avaliação do diâmetro de colo é um método 

não destrutivo e de fácil mensuração, sendo 

considerado um dos mais importantes parâmetros 

para determinar a sobrevivência e crescimento, 

logo após o plantio das mais diversas espécies de 

plantas (GOMES et al., 2002). 
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Sob condições de sol pleno, Scalon et al. (2001) 

obtiveram maiores valores de altura e diâmetro do 

caule em pitangueira (Eugenia uniflora L.). O 

comportamento de redução no diâmetro do caule 

em função no sombreamento pode ser reflexos dos 

efeitos dessa condição de luz na produção de 

assimilados pela fotossíntese, bem como de 

reguladores de crescimento, causando a diminuição 

no diâmetro do caule (KOSLOWSKI, 1962). 

Sendo assim, as plantas investiriam mais 

fotoassimilados no comprimento do caule do que 

no diâmetro. 

Quanto à produção de matéria seca nos diversos 

componentes das plantas (Tabela 3), verificou-se 

que o maior acúmulo de massa seca nas raízes 

ocorreu nas plantas a 50% de sombreamento, sendo 

estatisticamente igual à das plantas a sol pleno. 

Percebe-se que o acúmulo de massa seca nas raízes 

das plantas no maior nível de sombreamento 

equivaleu a apenas 39% daquele produzido pelas 

plantas a 50% de sombreamento. 

Tanto a produção de matéria seca do caule, 

quanto da folha e, dessa forma, da parte aérea, 

foram maiores no tratamento a sol pleno, 

diminuindo com o aumento no nível de 

sombreamento (Tabela 3). 

 

Tabela 2 - Diâmetro do caule das plantas de jurema preta submetidas a diferentes níveis de sombreamento 

Nível de 

Sombreamento (%) 

Diâmetro do caule (mm) 

Dias após o início dos tratamentos 

30 60 90 120 150 180 

0 1,24 a 2,78 a 4,28 a 5,51 a 7,42 a 9,65 a 

50 1,14 a 2,47 ab 3,30 a 5,24 a 6,85 a 7,31 b 

70 1,00 a 1,71 b 2,96 a 4,38 a 5,76 b 6,94 b 

Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P≤0,05). 

 

Ocorreu redução em 70% na produção de 

matéria seca na parte aérea das plantas a 50% de 

sombra em relação àquelas sob sol pleno. 

Comparando-se esses tratamentos, o 

compartimento folhas foi o mais  afetado, com 

redução de 82% na matéria seca, enquanto que no 

caule a redução foi apenas de 61%. 

Maior acúmulo de massa seca no caule em 

relação aos demais orgãos da planta, em resposta 

ao sol pleno também foi verificado por 

Siebeneichler et al. (2008). 

 
Tabela 3 - Peso da matéria seca das raízes, do caule, das folhas, da parte aérea, razão parte aérea/raiz (PA/R) e matéria seca total 

(PMST) de mudas de jurema preta submetidas a diferentes níveis de sombreamento 

Níveis de 

sombreamento (%) 
Raiz Caule Folha Parte aérea PMST PA/R 

0 105,01 a 111,84 a 78,09 a 189,93 a 294,94 a 1,81 a 

50 131,53 a 43,36 b 14,24 b 57,59 b 189,12 b 0,44 b 

70 50,86 b 16,46 c 11,65 b 28,11 c 78,98 c 0,55 b 

Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P≤0,05). 

 

Em estudo feito por Aguiar et al. (2011) a maior 

produção de matéria seca de folhas foi obtida em 

mudas mantidas sob pleno sol, enquanto os níveis 

de 60 a 80% de sombreamento apresentaram os 

menores valores médios. 

De acordo com Gomide e Gomide (2000), para 

o crescimento vegetal é importante o processo de 

formação e desenvolvimento de folhas, o que 

acarretará o aumento da área foliar, que por sua 

vez, influenciará diretamente em sua fotossíntese. 

A alta disponibilidade de luz aumenta a espessura 

da folha como recurso de proteção aos pigmentos 

fotossintetizantes, podendo contribuir para o 

aumento no peso seco da folha (SCALON et al., 

2001). 

Em relação à produção de matéria seca total 

(Tabela 3), verifica-se que ocorreram reduções da 

ordem de 36% e 73% nos valores dessa variável 

quando as plantas foram submetidas a 50% e 70% 

de sombra, respectivamente, em comparação com 

aquelas sob sol pleno. Câmara e Endres (2008) 

observaram maior acúmulo de massa seca em 

mudas de Mimosa caesalpiniifolia e Sterculia 

foetida submetidas a 50% de sombreamento. 
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Felfili et al. (1999) demonstraram que mesmo 

espécies tolerantes ao sombreamento alcançam a 

máxima produção de massa seca quando crescem 

em pleno sol. Entretanto, Lima Júnior et al. (2005) 

observaram que o crescimento da parte aérea de 

plantas jovens de Cupania vernalis Camb. foi 

reduzido nas plantas cultivadas a pleno sol em 

relação àquelas 50% de sombreamento. 

Os maiores valores de crescimento e acúmulo 

de massa seca das plantas de jurema preta sob sol 

pleno podem ser atribuídos à maior taxa de 

fotossíntese e, consequentemente, de produção de 

assimilados, evidenciando a necessidade das 

plantas dessa espécie serem mantidas sob condição 

de sol pleno, na fase de viveiro.  

A razão matéria seca parte aérea/raiz diminuiu 

com o sombreamento (Tabela 3), demonstrando 

que o sombreamento favoreceu o acúmulo de 

matéria seca nas raízes em detrimento da parte 

aérea. A condição de sombreamento pode ter 

proporcionado maior translocação de assimilados 

para as raízes em detrimento da parte aérea, como 

forma de compensar a baixa luminosidade, 

constituindo-se uma estratégia de adaptação a essa 

condição.  

Quando se analisa os parâmetros que podem ser 

utilizados para determinar a qualidade da muda 

(Tabela 4), verifica-se comportamento variado 

entre os tratamentos. No tocante à RAD, verifica-

se que o maior valor foi proporcionado pelo 

tratamento 50% de sombra, havendo igualdade 

estatística entre os outros dois tratamentos. Dessa 

forma, percebe-se que as plantas de jurema preta 

crescidas sob 50% de sombra apresentaram maior 

crescimento em altura em relação ao diâmetro. Em 

mudas de pau-ferro mantidas a 50% de sombra, 

Santos et al. (2013) verificaram maior relação 

altura da planta e diâmetro do coleto, em 

comparação com aquelas a sol pleno. 
 

Tabela 4. Razão altura/diâmetro (RAD) e Índice de Qualidade 

de Dickson (IQD) das plantas de jurema preta submetidas a 

diferentes níveis de sombreamento 

Nível de sombreamento (%) RAD IQD 

0 94,6 b 3,06 a 

50 131,3 a 1,43 b 

70 98,5 b 0,80 c 

Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P≤0,05). 

 

Gomes et al. (2002) denominou essa relação de 

quociente de robustez, considerando-o como uma 

das características morfológicas fundamentais para 

deduzir sobre a qualidade de mudas de espécies 

florestais. Segundo Gomes e Paiva (2004), quanto 

menor for o valor de RAD, maior será a capacidade 

de sobrevivência e estabelecimento das mudas no 

campo. 

O fato das mudas apresentarem valores 

elevados de RAD evidencia o estiolamento das 

plantas, e plantas muito altas e com diâmetro do 

caule inferior pode levar desvantagem em termos 

de sobrevivência no campo. Segundo Moraes Neto 

et al. (2000), plantas submetidas a uma baixa 

luminosidade tendem a investir normalmente de 

forma mais intensa em altura. Esse fato pode ser 

explicado principalmente ao fenômeno de 

estiolamento e/ou aos mecanismos adaptativos 

entre diversas espécies de plantas que promovem 

maior crescimento em ambientes com restrição de 

luz (MORAES NETO et al., 2000). 

Quanto ao IQD, o melhor resultado foi 

verificado nas plantas mantidas a sol pleno. Este 

índice é bastante empregado para a determinação 

da qualidade de mudas, por considerar a robustez e 

o equilíbrio da distribuição de biomassa da planta, 

apesar de ser de difícil determinação em virtude de 

se utilizar parâmetros destrutivos (GOMES et al., 

2003). Santos et al. (2013) verificaram que o 

tratamento a pleno sol proporcionou a obtenção de 

mudas de pau-ferro com valores de IQD superiores 

aos daquelas mantidas a 50% de sombra. 

 

CONCLUSÕES 

O sombreamento a 50% e o cultivo a pleno sol 

proporcionaram maior altura final e maior taxa de 

crescimento absoluto das mudas; 

O sombreamento possibilitou menor acúmulo 

de massa seca das folhas, do caule, da parte aérea e 

massa seca total das plantas; 

A manutenção das mudas, na fase de viveiro, a 

pleno sol proporciona a obtenção de mudas de 

melhor qualidade, confirmando a observação que a 

jurema-preta é uma espécie pioneira, não sendo 

recomendado o seu cultivo sob sombreamento. 
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RESUMO: Agrupado a um bom substrato, a utilização de um fertilizante com alta qualidade, aliado a doses adequadas 

com mecanismos de liberação controlada, favorece a obtenção de mudas de alto vigor capazes de resistir a diversas 

condições edafoclimáticas após o plantio. Partindo deste contexto objetivou-se com a realização dessa pesquisa avaliar o 

crescimento inicial de mudas de Combretum leprosum Mart. submetidas a diferentes dosagens de fertilizante de liberação 

controlada (FLC). O experimento foi realizado em estufa no Campus Professora Cinobelina Elvas da Universidade 

Federal do Piauí. As sementes utilizadas de C. leprosum foram previamente coletadas de árvores matrizes localizadas no 

município de Cristino Castro-PI. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado correspondendo a cinco doses de 

fertilizante de liberação controlada - FLC (0; 0,6; 1,2; 1,8 e 2,4 g de FLC / m3 de substrato) com cinco repetições. Os 

recipientes utilizados foram tubetes de 50 cm3 de capacidade previamente desinfestados e para o preenchimento destes 

foi utilizado substrato comercial Carolina II. Logo após os tubetes foram acondicionados em bandejas e estas alocadas 

em casa de sombra, com irrigação e umidade controlada. No que diz respeito às avaliações do crescimento das mudas, 

foram realizadas medições da altura da parte aérea (H) e diâmetro do colo (DC) aos 78 dias após a semeadura. Ao final 

os dados foram submetidos a análise de variância e ao verificar diferenças significativas pelo teste F a 5% de probabilidade 

os tratamentos foram submetidos à análise de regressão polinomial. As análises foram realizadas empregando o software 

Sisvar 5.6. Foi observada na análise de regressão, que o crescimento inicial das mudas foi diferenciado de acordo com 

doses de fertilizantes de liberação controlada. Para a obtenção de mudas com bom crescimento em altura e diâmetro, 

recomenda-se dosagens de 2,4 kg de FLC/m3 de substrato. 
Palavras-chaves: Fertilizante, espécie nativa, mofumbo.  

 

Initial growth of seedlings of Combretum leprosum Mart. due to different doses of FLC 

 

ABSTRACT: Grouped to a good substrate, the use of a fertilizer with high quality, combined with appropriate doses 

of controlled release mechanisms, promotes obtaining seedlings of high force able to resist several soil and climate 

conditions after planting. Based on this context the objective of this research to assess the initial growth of seedlings 

of Combretum leprosum Mart.subject to different dosages of controlled-release fertilizer (FLC). The experiment was 

carried out in the greenhouse on Campus Teacher Cinobelina Elvas at the Federal University of Piauí.The seeds 

used in c. leprosum were previously collected from selected trees located in the municipality of Cristino Castro -PI. 

Completely randomized design was used corresponding to five doses of controlled release fertilizer-FLC (0; 0.6; 1.2; 

1.8 and 2.4 g of FLC/m3 of substrate) with five repetitions. Containers were tubes of 50 cm3 of capacity previously 

desinfestados and for filling these Carolina II commercial substrate was used. Shortly after the cells were packed in 

trays and those allocated in the House of shadow, with irrigation and controlled humidity. With regard to evaluations 

of seedling growth, height measurements were carried out from the air (H) neck diameter (DC) to 78 days after 

sowing. At the end the data were subjected to analysis of variance and check differences by F to 5% probability the 

treatments were subjected to polynomial regression analysis. The analyses were performed using the Sisvar software 

5.6. Was observed in regression analysis, the initial growth of seedlings was differentiated according to doses of 

controlled release fertilizers. To obtain seedlings with good growth in height and diameter, it is recommended 

dosages of FLC 2.4 kg/m3 of substrate. 

Keywords: Fertilizer, native species, mofumbo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Combretum leprosum Mart. conhecida 

popularmente por mofumbo, pertence à família 

Combretaceae, sendo que no Brasil abrange 5 

gêneros e 79 espécies sendo 27 endêmicas 

(MARQUETE; VALENTE, 2010). É uma espécie 

nativa neotropical com distribuição exclusiva na 

América do Sul, ocorrendo nas regiões do 

Nordeste, Norte (PA, AM, TO), Centro-Oeste 

(MT, GO, MS), Sudeste (MG) (LOIOLA et al., 

2009; MARQUETE; VALENTE, 2010). A mesma 

é uma espécie nativa relevante não só para a 
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caatinga, mas também para outros biomas 

brasileiros (PAULINO, 2011).  

Entretanto, são poucos os trabalhos com o 

enfoque principal nesta espécie, grande parte dos 

trabalhos em que é referenciada corresponde a 

levantamentos florísticos e etnobotânicos. O 

mofumbo tem sido apontado pelo Projeto Plantas 

para o Futuro como prioritária para pesquisas, por 

apresentar potencial no uso da medicina popular e 

apicultura (PAREYN, 2010). Além disso, oferece 

grande relevância quando se trata de recuperação 

de áreas degradadas, por ser de rápido crescimento 

e rústica, e seu fruto é um componente importante 

na dieta de caprinos (CAMPANHA; ARAÚJO, 

2010). 

A fase de produção de mudas é fundamental 

para o estabelecimento de plantas adultas bem 

nutridas e formadas (CECONI et al., 2007). A 

obtenção de mudas de qualidade exige a utilização 

de substratos que forneça os nutrientes necessários 

ao pleno desenvolvimento da planta, atrelado a isso 

a utilização de recipientes e adubação adequados, 

também favorecem a produção e obtenção de 

mudas com alto grau de qualidade. No método 

tradicional de produção de mudas de arbóreas 

nativas, a fertilização é realizada por meio do uso 

de fontes prontamente disponíveis que favorecem 

uma rápida absorção de nutrientes, entretanto um 

ponto negativo dessa prática é a alta 

susceptibilidade à lixiviação devido à grande 

frequência de irrigação em um viveiro florestal 

(DUTRA, 2016). 

Uma maneira de aumentar a eficiência das 

adubações poderia ser o parcelamento do 

fertilizante, mas consequentemente resultaria em 

maior custo devido às operações. Um meio de mais 

fácil adoção seria o uso de fertilizantes de outra 

fonte, como é o caso do Osmocote® (WILSEN 

NETO; BROTEL, 2009). Esses fertilizantes 

incluem compostos solúveis no seu interior (NPK 

e alguns micronutrientes), envolvidos por uma 

membrana semipermeável, que, por efeito da 

temperatura, dilata-se e se contrai, controlando a 

liberação gradual e osmótica de nutrientes ao 

substrato (BENNETT, 1996). 

Os fertilizantes de liberação lenta vêm sendo 

testados em viveiros e plantios definitivos para 

diminuir as perdas de nutrientes por lixiviação e 

reduzir a mortalidade por choque pós-plantios 

(LANG et al., 2011). Como principal desvantagem, 

os fertilizantes de liberação lenta apresentam custo 

superior às fontes solúveis, requerendo a 

adequação das doses nos diferentes sistemas de 

produção, visando otimizar o uso do insumo e 

garantir a produção econômica de mudas (ROSSA 

et al., 2011). 

Desta forma, objetivou-se com a pesquisa 

avaliar o crescimento inicial mudas de C. leprosum 

(mofumbo) submetidas a diferentes dosagens de 

fertilizante de liberação controlada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado durante o 

período de setembro e novembro de 2018, sendo 

conduzido em estufa do Campus Professora 

Cinobelina Elvas da Universidade Federal do 

Piauí, localizado no município de Bom Jesus-PI. 

As sementes utilizadas de C. leprosum foram 

previamente coletadas de árvores matrizes 

localizadas no município de Cristino Castro-PI. 

Logo após a coleta dos frutos em campo, estes 

foram alocados em sacos plásticos e levados ao 

laboratório de Microbiologia de Solos e Plantas 

para ser realizado o processo de extração e 

beneficiamento das sementes. Após a realização da 

seleção das sementes, foram iniciados os 

tratamentos para produção das mudas. 
Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado correspondendo a cinco doses de 

fertilizante de liberação controlada - FLC (0; 0,6; 

1,2; 1,8 e 2,4 kg de FLC / m3 de substrato) com 

cinco repetições. Os recipientes utilizados foram 

tubetes de 50 cm3 de capacidade. Ao que antecede 

a instalação os tubetes passaram por um processo 

de desinfestação utilizando hipoclorito de sódio. 

Para preenchimento dos recipientes foi utilizado 

substrato comercial Carolina II (composto por turfa 

de Sphagno, vermiculita expandida, resíduo 

orgânico agroindústria classe A (*), calcário 

dolomítico, gesso agrícola e fertilizante NPK 

(traços), que posteriormente, no momento da 

instalação foram distribuídos 45 L de substrato 

Carolina II sobre uma lona separando-as por dose 

e em seguida, foi adicionado o fertilizante de 

liberação controlada (Osmocote®) para 

homogeneização. 

Após o preenchimento dos tubetes foi realizada 

semeadura a uma profundidade de 1,5 cm. Logo 

após os tubetes foram acondicionados em bandejas 

e estas alocadas em casa de sombra, com irrigação 

e umidade controlada. 

No que diz respeito às avaliações do 

crescimento das mudas, foram realizadas medições 

da altura da parte aérea (H) com auxílio de uma 
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régua graduada. As medições do diâmetro do colo 

(DC) foram realizadas com auxílio de um 

paquímetro digital aos 78 dias após a semeadura. 

Ao final os dados foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) e ao verificar diferenças 

significativas pelo teste F a 5% de probabilidade os 

tratamentos foram submetidos à análise de 

regressão polinomial. As análises foram realizadas 

empregando o software Sisvar 5.6 (FERREIRA, 

2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi observado na análise de regressão que 

houve interação significativa entre as dosagens de 

fertilizantes de liberação de todas as variáveis 

analisadas, altura e diâmetro do coleto, 

apresentando ganhos significativos. 

Para a altura verificou-se que a dosagem 

máxima empregada (2,4 kg de FLC/m3 de 

substrato), proporcionou uma altura média das 

mudas de 14 cm, sendo esse valor duas vezes maior 

que a testemunha (substrato sem adição de FLC) 

(Figura 1). Observando-se o comportamento da 

curva pode-se inferir que o aumento da dosagem 

provavelmente poderia proporcionar aumento nos 

valores da altura. As doses de (0; 0,6 e 1,2 kg de 

FLC/m3 de substrato) não variam entre si, 

apresentando uma altura média entre 6-8 cm. 

 

 
Figura 29: Altura (cm) de mudas de Combretum leprosum 

Mart. aos 78 dias após semeadura, cultivadas sob diferentes 

doses de FLC (Fertilizantes de Liberação Controlada). 

 
Rossa et al. (2013), estudando a produção de 

aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius), obteve 

resultados semelhantes, com incremento na altura 

das mudas a medida que aumentou a dose de 

fertilizante, apresentado dose ótima de 10,88 Kg m-

3 com altura máxima de 60,61 cm. Esse 

comportamento também foi observado por Rossa 

et al. (2013) avaliando mudas de paricá em viveiro, 

apresentado dose ótima de 8,65 kg m-3 com altura 

de 32,15 cm. No trabalho de Wilsen neto e Brotel 

(2009), o Pinus taeda L. aos 180 dias teve um 

ganho na altura até a dose de 2,98 kg m-3 de 

Osmocote®, a partir dessa dose houve uma 

redução de altura.  

A dosagem máxima de 2,4 kg m-3 ter 

apresentado a maior altura, deve-se a uma 

sensibilidade maior da altura ao aumento das 

dosagens durante o desenvolvimento inicial para a 

espécie. Segundo Gomes e Paiva (2006) isso pode 

ser explicado pela maior sensibilidade da altura em 

relação à adubação nitrogenada, a qual pode 

proporcionar altos crescimentos em altura.  

As mudas avaliadas apresentaram alturas entre 

6 e 14 cm. Procurando estabelecer padrões de 

altura, Gonçalves et al. (2000) consideram que a 

muda de qualidade deve apresentar características 

típicas da espécie, definindo para espécies nativas 

uma altura entre 20 e 35 cm. Apesar das mudas não 

apresentar essas alturas, não podemos avaliar a 

altura individualmente, temos que avaliar em 

relação a outros parâmetros. Segundo Carneiro 

(1995) considera que, em muda de boa qualidade, 

a altura tem que ser compatível com o diâmetro do 

coleto mínimo. 

Para o diâmetro do colo, observou-se 

comportamento semelhante ao obtido para a altura 

no qual a dose de 2,4 kg de FLC/m3 de substrato 

proporcionou a maior diâmetro de 2,23 

equivalendo um valor de 13% a mais ao da 

testemunha (substrato sem adição de Osmocote®) 

(Figura 2). Indicando que o crescimento em altura 

e diâmetro são proporcionais. 

Apesar de ocorrer um ganho no 

desenvolvimento do diâmetro do coleto é possível 

observar que a variável não é tão sensível a 

mudanças das dosagens de FLC, Marana et al. 

(2008) na produção de mudas de cafeeiros, 

constatou que não teve um ganho significativo no 

diâmetro do coleto mesmo o fertilizante 

disponibilizando todos os nutrientes necessários 

para o desenvolvimento das mudas. Esse 

comportamento pode estar relacionado com o 

período em que se encontra o desenvolvimento da 

muda, onde nesse estágio o desenvolvimento se dá 

mais nas raízes e na área foliar. 

y = 1,5417x2 - 0,6983x + 6,45

R² = 0,8863

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 0,6 1,2 1,8 2,4

A
lt

u
ra

 (
cm

)

Doses de FLC (Kg de FLC/m3 de substrato)



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 543 

 
 

 

 
Figura 30: Diâmetro do colo (mm) de mudas de Combretum 

leprosum Mart. aos 78 dias após semeadura, cultivadas sob 

diferentes doses de FLC (Fertilizantes de Liberação 

Controlada). 
 

Dutra et al. (2016), usando dois tipos de FLC na 

produção de canafístula (Peltophorum dubium) 

teve resultados parecidos, um apresentou um 

comportamento quadrático com dose ótima de 5,2 

g dm-1, e outro linear positivo com dose ótima de 

10,0 g dm-1, ambos apresentando diâmetros acima 

4,9 mm, respondendo significa mente ao aumento 

das doses. Esse comportamento também foi 

encontrado nos trabalhos de Wilsen Neto e Brotel 

(2009) avaliando Pinus taeda L. com dose ótima de 

2,52 kg m-3, Navroski et al. (2016) com mudas de 

Eucalyptus dunnii Maiden obtendo dose de maior 

eficiência de 6,63 g L-1 em tubetes de 55 cm3 e 5,42 

g L-1 em tubetes de 110 cm3, avaliaram em função 

do aumento gradual de fertilizantes liberação 

controlada e notaram que o diâmetro do colo teve 

uma resposta significativa positiva para variável. 

Binotto (2007) aponta que dentre as variáveis 

avaliadas, o DC é o parâmetro mais propício para 

indicar qualidade de muda. Este parâmetro, em 

geral, é o mais observado para indicar a capacidade 

de sobrevivência da muda no campo, sendo, 

portanto, importante para auxiliar na definição das 

doses de fertilizantes a serem aplicadas na 

produção de mudas (DANIEL, 1997). 

A produção de mudas de qualidade pode ser 

alcançada de maneira pratica, somente pela 

observação de parâmetros morfológicos, definindo 

uma muda de qualidade como aquela que sobreviva 

e se desenvolva após o plantio no campo 

(FONSECA, 2002).  

Diante disso, as espécies nativas não 

apresentam métodos adequados para otimizar sua 

produção em viveiro. Em vista disso, a utilização 

de fertilizantes na dosagem adequada é de suma 

importância. 
 

CONCLUSÕES 

A produção as mudas de Combretum leprosum 

Mart. responderam positivamente ao uso de 

fertilizante de liberação controlada (FLC). Para a 

obtenção de mudas com bom crescimento em 

altura e diâmetro, recomenda-se dosagens de 2,4 kg 

de FLC/m3 de substrato. 
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Desenvolvimento de mudas de Erytrina velutina Wild. (Mulungu) em solos degradados 
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RESUMO: A desertificação é uma das principais ameaças ao nordeste brasileiro. Segundo dados do Ministério do Meio 

Ambiente, uma das áreas mais sujeitas à desertificação é o bioma Caatinga. Desse modo, com o intuito de buscar soluções 

para essa problemática, foi realizado um experimento no assentamento rural Trangola, localizado no município de Currais 

Novos, Rio Grande do Norte, área a qual se encontra em acelerado processo de desertificação. Objetivou-se, com este 

estudo avaliar o crescimento inicial de mudas de Erythrina velutina Wild. (Mulungu) sob solos degradados. As mudas 

utilizadas foram produzidas no viveiro florestal da Escola Agrícola de Jundiaí, município de Macaíba, Rio Grande do 

Norte. Para a produção das mesmas foi utilizado saquinhos de muda de 30 cm com substrato areia peneirada e esterco 

bovino na proporção 2:1. O plantio das mesmas foi realizado em abril de 2017, com espaçamento de 3 x 2m, utilizando 

hidrogel de fundação. Observou-se o desenvolvimento inicial das mudas na área em um período de um ano. Ao fim do 

período de análise foi possível constatar um bom crescimento. As variáveis analisadas, altura e diâmetro na base, 

permaneceram com ótimas médias ao longo de todo o experimento. O crescimento médio das mudas em altura foi de 

0,52cm e em diâmetro foi de 1,29mm. O mulungu também se mostrou ser uma excelente escolha em recuperação de áreas 

degradadas por seu bom desenvolvimento inicial. 

Palavras-chave: análise, crescimento, semiárido, desertificação, caatinga. 

 

Development of seedlings of Erytrina velutina Wild. (Mulungu) in degraded soils 

 
ABSTRACT: Desertification is one of the main threats to northeastern Brazil. The environment of the Environment is a 

human health areas are desertating the biome Caatinga. Thus, in order to find solutions to this problem, an experiment 

was carried out in the rural settlement of Trangola, located in the municipality of Rio Grande do Norte, an area that is 

in an accelerated process of desertification. It was aimed, with the appreciated study on the initial growth of seedlings of 

Erythrina velutina Wild. (Mulungu) under degraded soils. As seedlings were produced in the forest nursery of the 

Agricultural School of Jundiaí, municipality of Macaíba, Rio Grande do Norte. The production of these uses bags of 30 

cm with sifted sand substrate and bovine manure in the proportion 2: 1. The planting of the colors was carried out in 

April 2017, with spacing of 3 x 2m, foundation hydrogel. Observe the beginning of the changes in the area in a period of 

one year. It is possible to see good growth. The analyzed variables, height and diameter at the base, remained with the 

same means throughout the experiment. The average growth of the seedlings at height was 0.52cm and in diameter was 

1.29mm. The mulungu also proved to be a great choice in the recovery of degraded areas due to its good initial 

development. 

Keywords: analysis, growth, semi-arid, desertification, caatinga. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Ministério do Meio 

Ambiente, a Caatinga é um bioma brasileiro que 

possui uma área de aproximadamente 844.453 

quilômetros quadrados, o equivalente a 11% do 

território nacional. Solos rasos e pedregosos e a 

baixa quantidade de chuva concentrada apenas em 

uma época do ano são características marcantes 

desse bioma (BELLO, 2012). Os principais 

problemas que afetam o nordeste brasileiro são a 

degradação atrelada ao clima semiárido e a 

desertificação sendo a Caatinga uma das áreas mais 

sujeitas à desertificação no Brasil (RESENDE; 

CHAER, 2010). 

Atualmente, a Caatinga vem sofrendo o efeito 

severo da antropização, sendo a principal delas o 

desmatamento, idealizado pela prática extrativista, 

agricultura de “sequeiro” e a pecuária extensiva, 

hábitos culturais do povo sertanejo, o que vem 

prejudicando sensivelmente a existência de 

algumas espécies. Com isso, aumenta ainda mais a 

proporção do risco de secas no Nordeste, pois, não 

existindo cobertura vegetal, não há como 

armazenar água no subsolo, acarretando cada vez 

mais acréscimos no déficit hídrico. Tal desrespeito 

à natureza vem provocando o desequilíbrio dos 

recursos hídricos (rios, riachos, lagoas, nascentes, 

mananciais, fontes d’água, entre outros), das 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/ano/2010?p_auth=4DTbnZlV
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comunidades vegetais, dos animais domésticos e 

silvestres e do próprio homem (MELO; CUNHA, 

2008). 

Desse modo, se mostra de suma importância a 

elaboração de mais estudos acerca da propagação 

de espécies nativas, buscando o desenvolvimento 

de tecnologias aplicadas à recuperação de áreas 

degradadas e recomposição da vegetação. O 

Mulungu (Erythrina velutina Wild.) é uma espécie 

arbórea nativa a qual apresenta um certo potencial 

na recuperação de áreas.  

A Erythrina velutina, conhecida popularmente 

como mulungu, é uma espécie pertencente à 

família Fabaceae. É uma planta decídua e heliófita, 

característica de várzeas úmidas e margens de rios 

da caatinga da região semi-árida do Nordeste 

brasileiro (MELLO; CUNHA, 2008). Essa espécie 

é considerada pioneira ocorrendo 

preferencialmente nas formações secundárias 

(CARVALHO, 2008). No Ceará, ela já foi 

cultivada como árvore de sombra em cafezais. Na 

Bahia, é usada para sombrear cacaueiros e, em 

Minas Gerais, tem função de cerca-viva, por ser 

espinhenta. Há poucos dados de crescimento sobre 

o mulungu, em plantios (CARVALHO, 2008). 

Apesar disso, é bastante recomendada para plantios 

mistos destinados à restauração de áreas 

degradadas de preservação permanente. 

Baseado nestas informações, o objetivo deste 

trabalho foi observar o desenvolvimento de mudas 

de mulungu, em uma área de caatinga degradada, 

localizada no município de Currais Novos – RN, no 

assentamento Trangola. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no assentamento 

Trangola, localizado no município de Currais 

Novos, região Seridó do Rio Grande do Norte. 

Segundo Köppen e Geiger a classificação do clima 

é BSh, com temperatura média anual de 25.9 °C e 

média anual de pluviosidade de 528mm. 

As mudas foram produzidas em viveiro florestal 

da Escola Agrícola de Jundiaí, município de 

Macaíba, Rio Grande do Norte. Para produção das 

mesmas foi utilizado saquinhos de muda de 30 cm 

e como substrato areia peneirada e esterco bovino, 

na proporção 2:1. 

O plantio foi realizado em abril de 2017, com 

espaçamento de 3 x 2m, utilizando hidrogel de 

fundação. Para a distribuição das espécies no 

campo, foi seguido o modelo descrito por Macedo 

(1993), com grupos de pioneiras e não pioneiras 

alternados na linha de plantio. 

Após o plantio, as mudas foram irrigadas duas 

vezes por semana por um período de 30 dias. Todos 

os indivíduos plantados foram plaqueados, 

mensurados e avaliados, sendo a primeira medição 

da altura (H) e do diâmetro na base (DNB) das 

mudas realizada na ocasião do plantio. As 

posteriores medições foram realizadas a cada 4 

meses. O crescimento médio das mudas das 

espécies florestais foi calculado, com o auxílio do 

programa Bioestat, pela diferença do valor final e 

inicial de altura e diâmetro na base. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Até o presente momento verificou-se uma 

sobrevivência de 100% dos indivíduos plantados, 

isso provavelmente se deu por conta da utilização 

do hidrogel de fundação. Como encontrado em um 

trabalho desenvolvido por Cromberg e Bovi 

(1992), possivelmente este valor se modificará com 

o passar do tempo já que as espécies ainda não 

passaram pela provável fase crítica (como por 

exemplo, a demanda por nutrientes). 

As mudas apresentaram um alto crescimento 

vertical ao longo do período analisado, com altura 

inicial de 37cm, e ao final do período de análise, 

uma média de 59cm (Figura 1). Esse 

comportamento confirma a informação de que o 

mulungu é considerado uma espécie pioneira 

(CARVALHO, 2008).  

 

 
Figura 1 - Média da altura (cm) do Mulungu (Erythrina 

velutina Wild.) nos períodos avaliados: no ato da implantação 

(abril 2017) e os meses de avaliação subsequentes (agosto, 

dezembro e abril de 2018), no assentamento Trangola em 

Currais Novos – RN. 
 

Quanto ao crescimento em diâmetro, as mudas 

apresentaram um grande salto no primeiro mês do 

estudo e nos três meses seguintes uma certa 

estabilização das medidas. Esse fator pode ter 
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influência da irrigação realizada duas vezes por 

semana por um período de 30 dias após o plantio 

(Figura 2). 

 

  
 
Figura 2 - Média do diâmetro na base (mm) do Mulungu 

(Erythrina velutina Wild.) nos períodos avaliados: no ato da 

implantação (abril 2017) e os meses subsequentes agosto, 

dezembro e abril de 2018), no assentamento Trangola em 

Currais Novos – RN. 

 

O resultado do crescimento médio para os 

variáveis diâmetros na base (DNB) e altura (H) das 

mudas de mulungu, ao final do período de um ano, 

podem ser visualizados na Tabela 1. 

O crescimento médio em altura foi de 0,52cm e 

o crescimento médio em diâmetro da espécie foi de 

1,29mm. Este comportamento é considerado 

elevado para o bioma caatinga, em função das altas 

temperaturas e da escassez hídrica. Espécies 

pioneiras, em função do seu rápido crescimento 

contribuindo para a formação de serapilheira, 

possuem significativa importância na recuperação 

de áreas degradadas. Também pode ser uma boa 

estratégia o modelo misto entre ilhas com o plantio 

de espécies pioneiras e não pioneiras na área total 

(KAGEYAMA; GANDARA, 2000). 
 

 
Tabela 1. Média e desvio padrão (DesvPad) do crescimento médio de Mulungu (Erythrina velutina Wild.) para as variáveis diâmetro 

na base (mm) e altura (cm), no período de 4 meses de avaliação, no Assentamento Trangola, em Currais Novos – RN. 

 Taxa de Crescimento Médio 

Favela (Cnidoscolus phyllacanthu) Altura (cm) Diâmetro na base (mm) 

 
Média 0,52 1,29 

DesvPad 9,63 7,62 

 

CONCLUSÕES 

As mudas de mulungu apresentaram característica 

de espécies pioneiras, com alto crescimento de altura 

e diâmetro. Destacando que a área experimental se 

trata de uma área em estágio inicial de recuperação o 

que dificulta o desenvolvimento das mesmas. Apesar 

disso apresentaram 100% de sobrevivência no campo 

nos meses avaliados até o momento o que indica que 

é uma ótima espécie para utilização em recuperação 

de áreas degradadas. 
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RESUMO: Croton blanchetianus Baill (marmeleiro ou marmeleiro preto) é colonizador das caatingas do Nordeste, sendo 

as espécies do gênero Croton citadas principalmente por suas propriedades medicinais e potencial uso para restauração 

ambiental. Para tanto, estudos básicos sobre seu cultivo, fazem-se necessários. Baseado na importância de estudos sobre 

seu cultivo, este trabalho objetiva determinar o tempo necessário para sementes de C. blanchetianus atingirem a fase lag 

da germinação, bem como o teor de água absorvido na fase I, além de analisar as características físicas do lote em estudo. 

Assim sendo, determinou-se o peso de mil sementes e número de sementes por quilo, biometria e grau de umidade das 

sementes. Para a curva de embebição, as sementes foram submetidas à dois tratamentos: embebição direta (ED) e 

embebição entre papel germitest (EP), com 4 repetições de 50 sementes. Primeiramente, realizou-se a pesagem a cada 2 

horas até que as sementes atingissem a massa constante e posteriormente calculou-se o teor de água em todos os horários. 

Como resultados, as sementes de C. blanchetianus apresentaram tamanho médio de 5,02 mm de comprimento, 3,70 mm 

de largura e 3,10 mm de espessura. O peso de mil sementes foi de 19,98 g (7,59 % de umidade) e aproximadamente 50 

mil sementes por quilo. Em relação a curva de absorção foi possível avaliar que as sementes de C. blanchetianus passam 

pela fase I de absorção de água 6 horas após o início da embebição, atingindo em média 34,9 % em ED e 43,3% em EP 

de umidade. Indica-se refazer as análises, com sementes recém colhidas, para confirmação dos resultados, visto que foram 

encontradas muitas sementes ocas no lote em estudo.  

Palavras-chave: Curva de embebição, análises físicas, marmeleiro, Caatinga. 

 

Determination of phase I of the three-phase water absorption pattern in Croton blancheatianus seeds 

 
ABSTRACT: Croton blanchetianus Baill (“marmeleiro” or “marmeleiro preto”) is colonizer of the Northeast caatinga, 

being the species of Croton’s gender mainly quoted by their medicinal properties and potential uses to the environmental 

restoration. Therefore, basic studies on its cultivation become necessary. Based in the importance in studies about it 

cultivation, this research aimed to determine the necessary time for C. blanchetiana seeds to reach the “lag” phase of 

germination, as well the water content absorbed in the phase I, besides to determine the physical characteristics about 

the lot in study. In this manner, the one thousand seeds weight was determined as also the numbers of seed per Kilo, 

biometry and the degree of seed's humidity. For the imbibition curve, the seeds were submitted to two treatments: direct 

imbibition (ED) and imbibition between germiest paper (EP), with 4 repetitions of 50 seeds each. Primarily, the weighing 

was performed every 2 hours until the seeds reached the constant mass and subsequently the water content was calculated 

at all hours. As results, the seeds of C. blanchetianus presented an average size of 5,02 mm in length, 3,70 mm in width 

and 3,10 mm thick. The one thousand seeds weight was 19,98 g (7,59% of humidity) and approximately 50 thousand seeds 

per kilo. About the absorption curve it was able to evaluate that the seeds of C. blanchetianus pass through the phase I 

of water absorption 6 hours after the beginning of imbibition, reaching out the average of 34,9% in ED and 43,3% in EP 

of humidity. 

Keywords: Water absorption, three-phase standard, marmeleiro, Caatinga 
 

 

INTRODUÇÃO 

Croton blanchetianus BAILL (marmeleiro), é 

colonizador das caatingas sucessionais do Nordeste 

brasileiro (ALVES et al., 2014). Pertencendo a 

família Euphorbiaceae, Croton é o segundo maior 

gênero, com aproximadamente 1.200 espécies 

distribuídas no continente americano. Sendo o 

Brasil, um dos principais polos de diversidade, com 

entorno de 300 espécies (ANGÉLICO, 2011; 

BERRY et al., 2005 citado por SOUSA et al., 

2014).  

Na literatura tanto o gênero quanto a espécie são 

descritos pelas suas propriedades medicinais, com 

importância para os estudos fitoquímicos, 

farmacológicos e terapêuticos (FRANCO; 

BARROS, 2006; SOUSA et al., 2014).  
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Além dos interesses medicinais, C. 

blanchetianus é uma pioneira (DANTAS et al., 

2008) fazendo com que o ambiente se torne 

favorável para a entrada de espécies intermediarias 

e clímax no ambiente. Segundo Silva et al. (2010), 

a espécie é restrita ao semiárido, com ocorrência no 

Nordeste e no Estado de Minas Gerais, 

especificamente em Pernambuco, é encontrada da 

zona da mata até a Caatinga em florestas montanas, 

capoeiras, margens de estradas e áreas 

abandonadas. No estado de Pernambuco estão 

registradas 35 espécies do gênero, sendo 24% (139 

spp.) das Euphorbiaceae, com sua maioria 

ocorrendo na Caatinga (SILVA et al., 2010).  

A Caatinga, classificada como Savana estépica, 

corresponde a 11% da área do Brasil, com 

predominância de secas e índices pluviométricos 

raramente ultrapassando 700 mm anuais e 

temperatura média de 24 a 26° C (SAMPAIO; 

RODAL, 2000) com ventos fortes e secos. A 

formação vegetacional deste tipo de bioma é 

descrita como estrato lenhoso decidual, com 

presença de espinhos e estrato herbáceo (IBGE, 

2004; 2012).  

Visto que existem poucos estudos relacionados 

à propagação seminal da espécie e visando 

expandir a produção com interesses medicinais e 

econômicos, surge a necessidade de um 

conhecimento mais aprofundando sobreo C. 

blanchetianus, sendo o enfoque desse trabalho. 

A água, é o fator que exerce maior influência no 

processo de germinação das sementes. Pois de sua 

absorção, reidratam-se os tecidos e ocorre 

intensificação da respiração e outras atividades 

metabólicas, as quais fornecem energia e nutrientes 

necessários para que o eixo embrionário, retome o 

seu crescimento (CARVALHO; NAKAGAWA, 

2012; MARCOS FILHO, 2015). Ainda segundo os 

mesmos autores, a absorção compreende 3 fases; 

na fase I, a absorção de água ocorre rapidamente, 

devido ao potencial matricial dos vários tecidos da 

semente. Na fase II, a absorção se dá de forma 

lenta. Na fase seguinte (III) a absorção ocorre de 

forma ativa e só atingem essa fase, as sementes não 

dormentes e viáveis. E é importante observar que, 

a absorção de água pela semente, depende de 

alguns fatores como, espécie, disponibilidade de 

água, área de contato e temperatura  

A embebição das sementes ocorre devido a 

diferença de potencial hídrico entre a semente em 

questão e o substrato em contato, onde ocorrerá a 

hidratação, do maior potencial para o menor 

potencial (MARCOS FILHO, 2015). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo, foi 

determinar o tempo para as sementes de Croton 

blanchetianus atingirem a fase lag da germinação, 

bem como o teor de água absorvido na fase I, além 

de determinar as características físicas do lote em 

estudo. Visto que está relacionada a diversos 

processos vitais para a germinação, assim como 

aprofundar os conhecimentos sobre a espécie. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As sementes de Croton blanchetianus foram 

cedidas pela Rede de Sementes do Projeto de 

Integração do São Francisco, do Núcleo de 

Ecologia e Monitoramento Ambiental (NEMA), 

localizado na UNIVASF, em Petrolina/PE, e os 

frutos foram coletados no município de Floresta, 

também no Estado de Pernambuco. 

As sementes foram coletadas em maio de 2018 

e foram armazenadas em câmara fria até o 

momento do envio pelo NEMA.  

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de 

Sementes Florestais, do Departamento de 

Engenharia Florestal, da Universidade Federal do 

Paraná. 

As sementes foram submetidas à avaliação de 

absorção de água, avaliadas em dois tratamentos: 

embebição direta (ED) e embebição entre papel 

(EP), com 4 repetições com 50 sementes para cada 

tratamento, mantidas sob temperatura constante de 

25 °C em germinador do tipo BOD. Para a ED, 

foram utilizados 25 mL de água destilada, em 

placas de petri, para que as sementes ficassem 

submersas, para a EP as sementes foram 

acondicionadas em placas de petri, entre 4 folhas 

de papel germitest saturadas. A água foi reposta 

quando necessário. Foi realizada a pesagem a cada 

2 (duas) horas até que as mesmas atingissem peso 

constante. 

Seguindo as metodologias descritas na RAS 

(BRASIL, 2009) o peso de mil sementes e o 

número de sementes por quilo (kg), foi 

determinado, separando oito repetições contendo 

100 sementes cada. 

A biometria fora realizada com auxílio de 

paquímetro digital, com precisão de 0,01mm. 

Foram mensuradas 100 sementes em comprimento, 

no sentido longitudinal das sementes, largura, 

seguindo o sentindo transversal, e a espessura. 

O grau de umidade das sementes foi avaliado 

em dois momentos, o primeiro antes do início do 
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experimento, e a segunda após o término das 

pesagens. Foi utilizada a metodologia da estufa a 

105°C por 24h (BRASIL, 2009). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos para o peso de mil 

sementes foram iguais a 19,98 g - com coeficiente 

e variação de 4,19%, portanto dentro dos limites 

exigidos pelas RAS – e para o peso de mil sementes 

encontrado foi de aproximadamente 50 mil 

sementes.  

Para a espécie estudada, não se encontra na 

literatura referências relacionadas à análises físicas 

de sementes bem como, para com o gênero Croton, 

Pimenta et al. (2014), obtiveram para Jatropha 

curcas (pinhão-manso) o equivalente a 623,9 g e 

Silveira et al. (2013), para Sebastiania 

membranifolia (sarandi) indicaram 3,16 g para o 

peso de mil sementes. A variância notada entre os 

valores obtidos destas espécies, dentro das 

euforbiáceas, pode ser atribuída aos diferentes 

padrões morfológicos.  

Lorenzi (2008) descreveu algumas espécies do 

gênero Croton, onde para C. lanjouwensis, 

conhecida popularmente como dima, mencionou 

que um quilo de sementes dessa espécie contém 

aproximadamente 62 mil unidades. Nota-se a 

proximidade na relação da massa entre as sementes 

do mesmo gênero, apresentando sementes 

pequenas.  

Por meio dos dados referentes a biometria 

(Tabela 1) verifica-se que a maior variação se 

encontra no comprimento das sementes, sendo esta 

medida, feita da base das sementes até o ápice da 

carúncula, no sentido longitudinal. A espécie 

apresentou comprimento médio de 5,02 mm (CV 

±0,43), largura de 3,70 (CV ±0,31) e largura média 

igual a 3,10 (CV ± 0,26).  

 
Tabela 8. Biometria das sementes de C. blanchetianus. 

Fonte de Variação Média  Mínimo Máximo 

Comp. 5,02 3,65 5,98 

Larg. 3,70 2,91 4,39 

Esp. 3,10  2,10 3,60 

Comp.: Comprimento; Larg.: Largura; Esp.: Espessura  

Fonte: os autores. 

 

De forma similar PAOLI et al (1995) 

verificaram para Croton floribundus Spreng, as 

medidas de comprimento e largura sendo 4,7 mm e 

4,4 mm e para Croton urucana Baill, 3,2 mm e 2,7 

mm, respectivamente. Confirmando dessa forma a 

semelhança entre a forma das sementes do gênero. 

Sementes de J. curcas apresentam 17,5 mm de 

comprimento, 10,9 mm de largura e 8,7 mm de 

espessura (PIMENTA et al., 2014), mostrando a 

diferenças nos padrões das espécies dentro do 

gênero das euphorbiaceaes 

A determinação do grau de umidade, 

corroborou com o visto posteriormente na curva de 

embebição, quando da comparação do valor inicial 

e final da umidade, tendo-se um amento de 7,59% 

para 39,9% nas sementes em ED, e 49% nas em EP, 

ao final de 22h. Na Figura 1, está representado o 

incremento de água nas sementes, indicando a 

evolução através da curva de embebição das 

sementes durante a avaliação. 

 

 
 
Figura 31. Curva de embebição das sementes de C. 

blanchetianus, em que T corresponde aos tempos de 

embebição e % H2O ao teor de água nas sementes.  

As curvas de embebição das sementes de 

marmeleiro, possuem maior incremento entre 

quatro e seis horas de absorção de água, onde é 

possível observar a primeira fase da germinação. 

Carvalho e Nakagawa (2012) descrevem que nesta 

fase, as sementes cotiledonares oscilam entre 35 e 

40%, no teor de absorção de água, atingindo esse 

percentual em poucas horas, devido a 

intensificação do processo respiratório. Para a 

espécie em estudo, no tempo de 6 horas já se obteve 

34,9% de teor de água absorvido, em ED e 43,3 % 

em EP. Sendo assim, até a pesagem realizada no 

tempo 6 horas, já se tem uma transição da fase I 

para a fase II no tratamento EP, e posteriormente 

foi observado o estabelecimento da curva, após 10 

para ED e 8h para EP.  

Quando comparamos o maior incremento de 

absorção das sementes de Croton blanchetianus 

com outras do gênero, como Croton ludianus, 

observamos que há uma leve diferença. As 

sementes de C. ludianus submetidas a dois 

H2O = -0,0623T2 + 2,0695T + 23,597

R² = 0,9595
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tratamentos, um onde houve a retirada do 

tegumento nas sementes, que são denominadas de 

sementes nuas, e as sementes intactas, onde não 

houve a retirada do tegumento. No tratamento das 

sementes nuas, o tempo onde houve a maior 

absorção de água foi a primeira hora de avaliação. 

Já quando comparamos com as sementes intactas, 

esse momento ocorreu três horas após o início da 

embebição (ALMEIDA, 1988).  

Avaliando sementes de pinhão manso Smiderle 

et al. (2013), encontraram que a espécie atinge a 

fase II após 32h de embebição permanecendo nesta 

fase até a avaliação após 116h. Sementes de 

mamona iniciam a fase II de absorção 

aproximadamente 28h após o início das sementes 

(ZUCHI et al., 2012). Os resultados encontrados 

para estas duas espécies, divergem dos resultados 

observados no presente estudo, onde a fase II 

iniciou entre 6 e 8 h após o início da embebição. 

Em se tratando da embebição entre papel (EP) 

citada acima, para sementes de pinhão manso, o 

percentual de absorção já se encontra muito 

elevado, para a fase I, no entanto, as sementes de 

marmeleiro, quando realizado o estudo já se 

encontravam muito deterioradas, muitas destas 

ocas, podendo esse fato ter ocasionado percentuais 

elevados já no começo da pesagem. 

Ainda segundo Carvalho e Nakagawa (2012), 

ao se atingir teores de água entre 35 e 40%, tem-se 

início a fase seguinte (II), onde a semente começa 

a ter incrementos de absorção de água cada vez 

menores ao longo do tempo. As sementes 

deterioradas ou dormentes não chegam a fazer 

parte da fase, elas absorvem normalmente a 

umidade num primeiro momento e depois ocorre 

uma diminuição na quantidade de água absorvida. 

Esta também é uma fase mais longa que a anterior. 

E na última fase da germinação a semente torna a 

absorver água e respira intensamente, onde 

observa-se o início do crescimento do eixo 

embrionário. Nesta fase as sementes atingem entre 

50 e 60% do teor de água.  

Não se identificou a fase III nas sementes de 

marmeleiro, visto que a curva de embebição não 

possui uma elevação nos teores de água. Também 

pode-se atribuir a isso, o fato de muitas sementes 

estarem deterioradas. Haja vista, que somente as 

sementes não dormentes e viáveis atingem esta 

última fase (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

Visto que o objetivo no presente estudo não era 

classificar o padrão trifásico da espécie e sim, 

avaliar a fase lag, o acompanhamento em horas não 

foi o suficiente para que esta última fase fosse 

atingida, encerrando a avaliação ao perceber o 

estabelecimento da curva.  

 

CONCLUSÕES 

Sementes de C. blanchetianus apresentam peso 

de mil sementes aproximadamente de 50 mil 

sementes e número de sementes por quilo de 19,98 

g e umidade de 7,59 %. 

Sementes de C. blanchetianus apresentam 

comprimento de 5,02 mm, largura de 3,70 e largura 

média igual a 3,10.  

Sementes de C. blanchetianus atingem a fase I 

da embebição em seis horas de embebição entre 

papel e em embebição direta. Porém, indica-se 

realizar uma outra análise, com sementes recém 

colhidas, para confirmação dos resultados, visto 

que foram contabilizadas muitas sementes ocas no 

lote em estudo.  
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RESUMO: A moringa pertence à família Moringaceae e tem sido introduzida em muitos países subtropicais onde 

numerosos usos são relatados de todas as partes da planta. A implantação de sistemas de manejo conservacionistas, que 

têm como princípio a manutenção de cobertura vegetal e seus resíduos sobre o solo, tem-se destacado como uma das 

estratégias eficazes para aumentar a sustentabilidade dos sistemas agrícolas nas regiões tropicais e subtropicais. O objetivo 

deste trabalho foi o de verificar os efeitos de diferentes coberturas vegetais e de adubação fosfatada em características 

desenvolvimento inicial de Moringa oleifera. O experimento foi conduzido em vaso em modelo estatístico fatorial 2x5, 

com 4 repetições por tratamento, sendo um dos fatores a adubação fosfatada (com e sem adubação) e 5 tipos de cobertura 

(sem cobertura, serragem de madeira, serrapilheira, seixo e capim panasco). Conforme avaliações feitas durante o 

experimento é possível constatar que não houve diferenças significativas para altura de plantas de moringa em função de 

coberturas vegetais aplicadas e nem da adubação fosfatada. Não houve diferenças significativas entre os tratamentos para 

as temperaturas na superfície e a 7,5 cm de profundidade, já a 15 cm de profundidade o tratamento serragem de madeira 

se destacou em relação aos demais. As coberturas vegetais e a adubação fosfatada não influenciaram no desenvolvimento 

vegetativo inicial da moringa. A serragem de madeira proporcionou a menor temperatura a 15 cm de profundidade , se 

avaliando isoladamente as coberturas vegetais. Evidencia-se o comportamento positivo da moringa, já que para a maiorias 

das variáveis a testemunha foi similar aos demais tratamentos, com isso o produtor não terá gastos desnecessários com a 

espécie na aplicação de adubação e coberturas do solo seguindo o modelo do estudo realizado. 

 

Palavras-chave: temperatura do solo, serrapilheira, seixo rolado. 

 

Different soil cover and phosphate fertilization on the characteristics of Moringa oleifera Lam. 

 
ABSTRACT: The moringa belongs to the family Moringaceae and has been introduced in many subtropical countries 

where numerous uses are reported from all parts of the plant. The implementation of conservation management systems, 

which have as principle the maintenance of vegetal cover and its residues on the ground, has been highlighted as one of 

the effective strategies to increase the sustainability of agricultural systems in tropical and subtropical regions. The 

objective of this work was to verify the effects of different plant coverages and phosphate fertilization on initial 

developmental characteristics of Moringa oleifera. The experiment was conducted in a 2x5 factorial statistical model, 

with 4 replicates per treatment, one of the factors being phosphate fertilization (with and without fertilization) and 5 types 

of cover (without cover, wood sawdust, litter, pebble and panasco grass). According to the evaluations made during the 

experiment, it was possible to verify that there were no significant differences in the height of moringa plants due to the 

applied plant cover and the phosphate fertilization. There were no significant differences between the treatments for 

surface temperatures and 7.5 cm depth, but at 15 cm depth the wood sawing treatment stood out in relation to the others. 

Vegetation cover and phosphate fertilization did not influence development vegetation of the moringa. Wood sawdust 

provided the lowest temperature to 15 cm of depth, when evaluating in isolation the vegetal coverings. The positive 

behavior of the moringa is evidenced, since for most of the variables the control was similar to the other treatments, with 

this the producer will not have unnecessary expenses with the species in the application of fertilization and coverings of 

the soil following the model of the study carried out. 

Keywords: soil temperature, litter, pebble rolled 

_______________________________________________________________________________________

INTRODUÇÃO 

A moringa (Moringa oleifera) que pertence à 

família Moringaceae é uma espécie originária do 

nordeste da Índia, sul do Himalaia, Bangladesh, 

Afeganistão e Paquistão, que tem sido introduzida 

em muitos países subtropicais onde numerosos 

usos são relatados de todas as partes da planta como 

alimento humano (folhas, frutos verdes, flores e 
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sementes torradas), como forrageira (folhas, frutos 

e sementes), melífera, medicinal (todas as partes da 

planta), industrial (extração de óleo e combustível) 

(GERDES, 1996; SILVA, 1996). 

A implantação de sistemas de manejo 

conservacionistas, que têm como princípio a 

manutenção de cobertura vegetal e seus resíduos 

sobre o solo, tem-se destacado como uma das 

estratégias eficazes para aumentar a 

sustentabilidade dos sistemas agrícolas nas regiões 

tropicais e subtropicais (GERLACH et al., 2013). 

De todos os elementos, o fósforo se destaca por 

participar dos processos de armazenamento e 

transferência de energia (MARSCHNER, 1995), o 

crescimento das espécies, principalmente arbóreas, 

podem ser bastante limitados devido a sua 

deficiência, principalmente em regiões que 

apresentam solos ácidos (FURTINI NETO et al., 

2005). A falta de fósforo causa grande perda na 

qualidade das mudas, já que provoca crescimento 

irregular, tanto no sistema radicular quanto na parte 

aérea (GOMES; PAIVA, 2012). Tendo em vista a 

importância do fósforo para as plantas, adubações 

com adubos fosfatados são necessárias e a 

quantidade ideal para cada espécie pode variar. 

Entretanto, o conhecimento sobre as exigências 

nutricionais das espécies arbóreas nativas é 

escasso, justificando a realização de estudos que 

visam obter informações para a produção de 

plantas com melhor qualidade (CRUZ et al., 2004). 

Para as condições específicas de espécies 

arbóreas, não se dispõe de resultados científicos 

definitivos sobre as espécies e os procedimentos 

mais adequados da cobertura do solo. Giovannini 

et al. (2001) apresentaram resultados que 

confirmam as vantagens da cobertura vegetal 

controlada em relação ao terreno descoberto e 

arado; observaram, também, que, com as plantas 

em cobertura, foi aumentada a quantidade de 

matéria orgânica do terreno e diminuída a 

lixiviação de nitratos para o subsolo. Além desses 

benefícios, tem a capacidade de romper camadas 

compactadas do solo e de melhorar a sua estrutura 

física, com a formação e estabilização de 

agregados, aumentando-se a porosidade e a aeração 

(GIOVANNINI et al., 2001). 

Diante da importância diversa da Moringa 

oleifera o objetivo deste trabalho foi o de verificar 

os efeitos de diferentes coberturas do solo e de 

adubação com fósforo nas características de 

desenvolvimento inicial de plantas de moringa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em telado de náilon 

no Centro de Saúde e Tecnologia Rural, UFCG, 

Patos-PB no período de novembro de 2017 a 

janeiro de 2018. 

O substrato utilizado foi de solo e esterco 

bovino na proporção de 2:1, onde uma amostra foi 

retirada para o aferimento da capacidade de campo. 

Foi realizada a adubação fosfatada nos tratamentos 

com base nos valores de fósforo da análise de solo, 

para elevar a quantidade de fósforo para valores 

adequados (20 mg.dm-3). 

Utilizou-se vasos de aproximadamente 12 

litros, furados na base para fornecerem uma 

drenagem adequada da água de irrigação. Foram 

semeadas três sementes de moringa por vaso e aos 

sete dias após a emergência realizou-se o desbaste 

deixando-se apenas uma planta por vaso. 

Os tratamentos de cobertura foram aplicados 10 

dias após a emergência para que não 

influenciassem no processo de germinação das 

sementes. As coberturas do solo foram 

acrescentadas de maneira a preencher o máximo da 

superfície do solo de cada vaso. 

As avaliações ocorreram ao final do 

experimento, onde foram realizadas as seguintes 

variáveis: altura – por meio de uma trena no ponto 

de inserção da gema apical no ponto mais alto da 

planta; diâmetro – utilizando paquímetro digital, 

medindo sempre no colo da planta ao nível do solo; 

e, a temperatura do solo – realizada com 

termômetro digital na superfície do solo, a 7,5 cm 

de profundidade e a 15,0 cm de profundidade. 

O mesmo foi instalado em Modelo estatístico 

fatorial 2x5, com 4 repetições sendo um dos fatores 

a adubação fosfatada (com e sem adubação) e cinco 

tipos de cobertura (sem cobertura, serragem de 

madeira, serrapilheira, seixo e capim panasco). 

Os tratamentos foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA), e quando encontrada 

significância foram testadas pelo teste de Tukey 

(p<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme avaliações feitas ao final do 

experimento é possível constatar que não houve 

diferenças significativas para altura de plantas de 

moringa em função de coberturas vegetais 

aplicadas e nem da adubação fosfatada (Tabela1). 

Esperava-se que, devido a menor competição da 

moringa com plantas daninhas, os tratamentos com 

cobertura do solo apresentassem um rendimento 
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superior para a variável altura. Franco et al. (2016) 

estudando diferentes tipos de coberturas vegetais e 

sintéticas obtiveram diferenças significativas estre 

os tratamentos avaliados. A ausência de 

competição de plantas daninhas atribuídas ao 

tratamento com cobertura favorecem o 

desenvolvimento das plantas (TOSTA et al., 2010), 

pois, devido à sua agressividade e 

desenvolvimento, podem privar a cultura de fatores 

essenciais ao seu desenvolvimento, tais como água, 

luz e nutrientes (CARVALHO et al., 2005), fato 

que não foi encontrado nesse trabalho. 

 

 
Tabela 1. Altura de plantas de moringa (Moringa oleifera), sob diferentes coberturas vegetais e adubação fosfatada em casa de 

vegetação, Patos-PB. 

Coberturas Sem adubação Com adubação Média 

Testemunha 109,7 131,3 120,5 

Capim panasco 106,7 93,7 100,2 

Serragem 109,0 78,7 93,8 

Seixo 108,3 76.0 92,2 

Serrapilheira 114.0 84,0 99,0 

Média 109,5 92,7 101,1 

Fonte: os autores. 

 
Ao final do experimento não foram observadas 

diferenças significativas para variável diâmetro nos 

diversos tratamentos (Tabela 2). Resultados 

semelhantes aos de Franco, Dillenburg (2007) que 

também não encontraram diferenças significativas 

para altura e diâmetro de plantas de araucária sob 

cobertura de solo aplicadas e testemunha.  

Rufato et al. (2007) estudando diferentes 

coberturas vegetais para a cultura do pessegueiro 

encontrou diferenças significativas apenas para a 

variável diâmetro e nenhuma das outras variáveis 

foram significativas. 

Embora a moringa seja uma espécie florestal de 

rápido crescimento, este pode não ter sido 

influenciado devido ao curto período de avaliação. 

Possivelmente  para experimentos com um tempo 

maior de condução, fossem encontradas diferenças 

para a altura e diâmetro de plantas. 

Esse rápido crescimento da espécie e a não 

diferença estatística entre  a testemunha e os 

demais tratamentos demonstra a ótima adaptação 

da espécie para a região semiárida, que apresenta 

um bom desenvolvimento até em condições 

adversas. 

 
Tabela 2. Diâmetro de plantas de moringa (Moringa oleifera), sob diferentes coberturas vegetais e adubação fosfatada em casa de 

vegetação, Patos-PB. 

Coberturas Sem adubação Com adubação Média 

Testemunha 12.9 14.5 13.7 

Capim panasco 12.9 10.8 11.8 

Serragem 11.1 9.5 10.3 

Seixo 12.9 7.7 10.3 

Serrapilheira 11.3 9.1 10.2 

Média 12.2 10.3 11.3 

Fonte: os autores. 

 
Oliveira Júnior et al. (2009) estudando 

diferentes tipos de adubação orgânica na altura e 

diâmetro de plantas de Moringa observaram que 

até os 30 dias não é observada nenhuma diferença 

entre tratamentos aplicados e que a partir de 180 

dias é observada diferenças entre adubações 

aplicadas, e por esse motivo em nosso estudo não 

houve influência quando avaliadas altura e 

diâmetro entre os tratamentos com e sem adubação 

isoladamente. 

Não houve diferenças significativas entre os 

tratamentos para as temperaturas na superfície do 

solo e a 7,5 cm de profundidade (Tabelas 3 e 4); já 

a 15,0 cm de profundidade o tratamento serragem 

de madeira se destacou em relação aos demais 

(Tabela 5). 
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O volume dos vasos utilizados no experimento 

podem ter relação com a não diferença de 

temperatura entre as profundidades avaliadas, já 

que além do aquecimento da superfície do solo 

pelos raios solares, também havia um aquecimento 

lateral dos vasos, fazendo com que estes 

aquecessem por inteiro. 

 

 
Tabela 3. Temperatura da superfície do solo com plantio de moringa (Moringa oleifera), sob diferentes coberturas vegetais e 

adubação fosfatada em casa de vegetação, Patos-PB. 

Coberturas Sem adubação Com adubação Média 

Testemunha 26,7 26,7 26,7 

Capim panasco 26,3 26,0 26,2 

Serragem 26,0 26,3 26,2 

Seixo 26,3 26,3 26,3 

Serrapilheira 26,7 26,7 26,7 

Média 26,4 26,4 26,4 

Fonte: os autores. 
 

Tabela 4. Temperatura do solo a 7,5 cm de profundidade com plantio de moringa (Moringa oleifera), sob diferentes coberturas 

vegetais e adubação fosfatada em casa de vegetação, Patos-PB. 

Coberturas Sem adubação Com adubação Média 

Testemunha 26,0 26,3 26,2 

Capim panasco 26,3 26,0 26,2 

Serragem 26,0 25,3 25,7 

Seixo 26,3 26,3 26,3 

Serrapilheira 26,3 26,0 26,2 

Média 26,2 26,0 26,1 

Fonte: os autores. 
 

Tabela 5. Temperatura do solo a 15 cm de profundidade com plantio de moringa (Moringa oleifera), sob diferentes coberturas 

vegetais e adubação fosfatada em casa de vegetação, Patos-PB. 

Coberturas Sem adubação Com adubação Média 

Testemunha 26,0 26,3 26,2 b 

Capim panasco 26,7 26,0 26,3 b 

Serragem 25,7 25,0 25,3 a 

Seixo 26,3 26,3 26,3 b 

Serrapilheira 26,3 26,0 26,2 b 

Média 26.2 25,9 26,1 

Fonte: os autores. 

 
Webler et al. (2016) estudando o efeito da 

cobertura com palhada no comportamento térmico 

de um solo afirmam que a palhada depositada sob 

o solo diminuem a temperatura da superfície do 

solo em relação ao solo totalmente descoberto. 

Resultados semelhantes a Meneses et al. (2016) 

estudando temperatura do solo em diferentes 

profundidades sob coberturas vegetais e artificiais 

evidenciaram um efeito positivo das coberturas 

vegetais onde com material orgânico reduziu a 

temperatura do solo em até 3,4°C em relação ao 

material artificial e em até 6,4°C em relação a 

testemunha. As coberturas de material vegetal 

isolam eficazmente e reduzem as oscilações diárias 

da temperatura do solo. 

Kappes et al. (2013) evidenciam que devido a 

composição dos seixos, normalmente feldspato 

e/ou quartzo, esses materiais são bons condutores 

de calor e tendem a ser mais quentes do que 

materiais de origem vegetal ou até mesmo solo 

descoberto, o que não é confirmado nesse trabalho, 

já que todos os tratamentos não apresentaram 

diferenças significativas de temperatura na 

superfície e a 7,5 cm de profundidade. Esses 

autores ainda evidenciam que a composição 

química e estrutura física dos seixos funcionam 

como uma barreira contra a evaporação de água.  
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A moringa é uma espécie bastante sensível a 

solos úmidos, preferindo solos com capacidade de 

campo em torna dos 60%, sendo assim os 

tratamentos com algum tipo de cobertura, por 

manterem a umidade do solo, foram os que 

apresentaram resultados inferiores. 

Apesar de não ter sido aplicado coberturas no 

tratamento testemunha, as plantas tiveram um 

comportamento semelhante àquelas em que foram 

aplicadas as coberturas. Provavelmente pelo fato 

de que as coberturas vegetais não tenham sido 

mineralizadas, não ocorrendo, desta forma, uma 

absorção de nutrientes pelas plantas de moringa 

(SOUTO, 2002). 

O desenvolvimento de qualquer planta tem 

efeitos diretamente ligados a temperatura do solo. 

As reações químicas e a liberação de nutrientes 

para a planta dependem de faixas adequadas de 

temperatura do solo, pois influenciam desde a 

germinação das sementes, atividade funcional das 

raízes, velocidade e duração do crescimento das 

plantas e ocorrência e severidade de doenças em 

plantas (GASPARIM et al., 2005). Quando existem 

altas temperaturas ou a variação da temperatura ao 

longo do dia é grande, estas afetam vários 

processos fisiológicos e bioquímicos que resultam 

em redução de rendimento, como a atividade 

enzimática, a integridade da membrana, a 

fotofosforilação, o transporte de elétrons no 

cloroplasto e a condutância estomática à difusão 

CO2 (SHOAIB et al., 2012). No trabalho realizado 

não houve diferenças significativas entre as 

temperaturas na maioria das profundidades. Esse 

fator pode explicar a não significância para altura e 

diâmetro nos tratamentos estudados. 

 

CONCLUSÕES 

As diferentes coberturas do solo e a adubação 

fosfatada não influenciaram no desenvolvimento 

vegetativo inicial da moringa para as características 

de altura e diâmetro. 

O tratamento serragem de madeira 

proporcionou a menor temperatura a 15,0 cm de 

profundidade. 

Evidencia-se o comportamento positivo da 

moringa, já que para a maiorias das variáveis a 

testemunha foi similar aos demais tratamentos, 

com isso o produtor não terá gastos desnecessários 

com a espécie na aplicação de adubação e 

coberturas do solo seguindo o modelo do estudo 

realizado. 

Para a produção de mudas de moringa, a forma 

tradicional, sem aplicação de adubos ou coberturas 

já satisfazem suficientemente as necessidades da 

cultura. 

Experimentos em campo devem ser utilizados 

para comparação entre os efeitos obtidos nesse 

experimento. 
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Diversidade e estrutura de populações florestais de dados simulados com o uso de marcadores 

moleculares codominantes- SSR 
 

Larice Souza Santos *¹, Tais Ribeiro da Silva ²; Wesley Santos de Jesus1; Mônica Santana Luz1; Luana de 

Souza Cruz1; Ricardo F. Cunha1 

 
RESUMO: A Simulação Computacional de Dados Genéticos, consiste em construir um sistema que reproduza o 

funcionamento de uma realidade, objetivando verificar o que aconteceria no sistema real, caso alterações de interesse 

fossem efetuadas no seu funcionamento. Tendo sido amplamente utilizada para o estudo de populações florestais, a 

simulação de dados permite a análise da diversidade e estrutura populacional dos indivíduos. Desta forma o objetivo deste 

trabalho foi analisar, por meio de dados simulados, com marcadores microssatélites codominantes, a diversidade intra e 

interpopulacional de cinco populações simuladas. Os dados foram processados no programa Genes e as análises 

biométricas foram obtidas através dos programas Alerquin e PopGene. Os resultados das análises permitiram identificar 

processos influentes no comportamentos das populações em estudo, a exemplo a deriva genética. Foi possível também, 

inferir acerca do modo de reprodução das espécies e seu modo de dispersão. Com o estudo conclui-se que as populações 

apresentaram fortes indícios de estarem sob ação de forças evolutivas e perturbações antrópicas.  

Palavras-chave: diversidade genética quantitativa; análises biométricas; fragmentação.  
 

Diversity and structure of forest populations of data simulated with the use of Molecular Markers - SSR. 

 
ABSTRACT: The Computational Simulation of Genetic Data consists of constructing a system that reproduces the 

functioning of a reality, aiming to verify what would happen in the real system, if changes of interest were made in its 

functioning. Having been widely used for the study of forest populations the simulation of data allows the analysis of the 

diversity and population structure of individuals. In this way the objective of this work was to analyze, through simulated 

data, with codominant microsatellite markers, the intra and interpopulational diversity of five simulated populations. The 

data were processed in the Genes program and the biometric analyzes were obtained through the Alerquin and PopGene 

programs. The results of the analyzes allowed to identify processes influential in the behaviors of the populations under 

study, for example genetic drift. It was also possible to infer about the mode of reproduction of the species and their mode 

of dispersion. The study concludes that the populations showed strong evidence of being under the influence of 

evolutionary forces and anthropic disturbances. 

Key words: quantitative genetic diversity; biometric analyzes; fragmentation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Tem sido crescente a devastação de ecossistemas 

florestais naturais, por interferência antrópica, o que 

geralmente vem ocasionando, alterações irreversíveis 

para as espécies que se encontram dentro destes 

ambientes (PINTO et al., 2004). 

Os mosaicos formados pela fragmentação florestal 

ocasionam o aumento da pressão de seleção e 

diminuição da flora e fauna nativa, sendo que, esta 

última influencia na polinização e principalmente na 

dispersão de sementes, ou seja, no fluxo gênico. A 

redução no tamanho das populações tem causado, 

eventualmente, a fixação ou perda de alelos, devido a 

alteração aleatória das frequências alélicas das 

populações (KAGEYAMA et al., 1998). 

Além da interferência humana existem outros 

fatores que influenciam na distribuição, espacial e 

temporal, da variação genética em populações 

naturais, tais como: modo de reprodução, sistema de 

acasalamento, distribuição geográfica e forças 

evolutivas (SÁNCHEZ, 2008). 

A variabilidade genética é à base da 

biodiversidade e por isso sua análise é de grande 

importância, tanto para programas de conservação (in 

situ, ex situ) quanto para programas de melhoramento 

genético. Esta variabilidade pode ser acessada por 

meio de marcadores genéticos. O uso de marcadores 

genéticos tem se mostrado uma ferramenta altamente 

potencial, para estudos populacionais de espécies 

arbóreas (FREITAS et al., 2005).  

Estudos genéticos populacionais de espécies 

perenes são um tanto complexos, e um dos fatores 

complicadores é o longo tempo que naturalmente 

estas espécies precisam para alcançarem a maturação 

sexual (GOLLE, 2009).  

Diante dos complicadores, como o longo tempo 

que as espécies precisam para se encontrem em 

Fitness, surge a Simulação Computacional de Dados 

Genéticos, que consiste em construir um sistema que 
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reproduza o funcionamento de uma realidade, 

objetivando verificar o que aconteceria no sistema 

real, caso alterações de interesse fossem efetuadas no 

seu funcionamento, conforme observações feitas por 

Dachs (1988, p. 236, apud ASSIS, 2005, p. 8). 

O sistema simulado é de baixo custo e resposta 

rápida, sendo considerada uma importante ferramenta 

de estudos (ASSIS, 2005). O mesmo autor reitera, que 

as simulações são baseadas num conjunto de 

pressuposições, das quais os dados são gerados e 

diferentes estruturas de seleção podem ser 

comparadas  

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar, 

por meio de dados simulados, com marcadores 

microssatélites codominantes, a diversidade intra e 

interpopulacional de cinco populações florestais.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram simuladas cinco populações base, de 

tamanhos finitos e representantes de uma espécie 

florestal qualquer de reprodução sexuada. 

O programa utilizado para simulação foi o 

GENES, disponível em 

(http://arquivo.ufv.br/dbg/genes/gdown1.htm).  

As populações amostradas continham 100 

indivíduos em um conjunto de 20 loci codominantes. 

Não houve dados perdidos.  Aleatoriamente, os loci 

foram arranjados, sendo estes monomórficos ou 

polimórficos ao nível intra e interpopulacional, e 

nenhum genoma específico foi caracterizado. 

Para caracterizar os indivíduos, a descrição 

fenotípica de cada um foi representada por códigos 

numéricos informativos dos alelos que eles possuem.   

Na existência de dois alelos A e B em um loco 

qualquer, os genótipos homozigotos foram descritos 

como 11 e 22, enquanto os genótipos heterozigotos 

descritos pelo número 12. As análises biométricas 

foram realizadas pelos programas ARLEQUIN 

versão 3.5.2.2 e POPGENE versão 1.32. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Por meio da Análise de Variância Molecular 

(AMOVA), foi realizada a partição da variação 

genética em três níveis: entre populações, dentro de 

populações e entre indivíduos.  

Utilizando-se os resultados da AMOVA presente 

na Tabela 1, observou-se que 29,25% da variação 

total encontra-se entre populações, e 0,61% dentro 

das populações, logo, as populações estudadas 

apresentaram alta variabilidade interpopulacional. A 

variabilidade se mostrou maior entre as populações 

do que entre os indivíduos de cada população, com 

significância estatística. 

 

 

 
O comportamento observado através da 

AMOVA permite supor que as populações 

encontra-se fragmentadas e isoladas, 

geograficamente ou por barreira física. É possível 

inferir também que as populações estudadas estão 

sofrendo a pressão da deriva genética, 

apresentando perda da diversidade 

intrapopulacional e aumento da variação entre 

populações, fatores característicos de populações 

limitadas, como sugere Melo (2012) ao estudar o 

fluxo gênico e a estrutura genética e espacial de 

Cabralea canjerana em fragmentos florestais de 

Mata Atlântica. 

Segundo Young et al. (2001), a fragmentação 

das populações levam também a interrupção no 

processo de dispersão das espécies, contribuindo 

para a diminuição da heterose das populações em 

estudo. A partir deste pressuposto, caso as 

populações em estudo permaneçam nessas 

condições tendem a entrar em processo de 

depressão por endogamia. 
A maior variabilidade observada entre as 

populações também pode deduzir que o modo de 

reprodução das populações observadas seja por 
autogamia, já que este comportamento é natural 

para o tipo de reprodução supracitado, em 

comparação com a reprodução por alogamia. 

A heterozigosidade esperada (Exp_Het) e 

observada (Obs_Het) apresentaram valores baixos 

para todas as populações, com médias aproximadas 

de 0.34126 e 0.3365 respectivamente. Esses 

Tabela 1. AMOVA – Análise da variância molecular. 

Fonte de Variação Soma dos quadrados Componentes de variância Porcentagem de variação 

Entre populações 1143.334 1.41194 29.24797 

Entre indivíduos dentro de populações 1705.320 0.02955 0.61203 

Dentre indivíduos 1693.000 3.38600 70.14001 

Total 4541.654 4.82749  

Nota. Analise da variância molecular das populações simuladas. 
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valores  indicam que as populações estudadas 

apresentam baixa diversidade genética.  

Em contrapartida, observou-se um excesso de 

homozigotos nas populações inferindo que as 

mesmas encontram-se em estado de endogamia, 

cuja observação reforça os resultados encontrados 

na análise de variância molecular. 

Os resultados do índice de Shannon demonstram 

que a diversidade entre populações variou de 

0.5344 na população 3 e 0.4462 para a população 2 

(Tabela 2), enquanto os valores inferidos no 

número de alelos observados encontra-se entre 

2.000 para a população 1, 3 e 5 e 1.9000 para as 

populações 2 e 4. Para o número de alelos efetivos 

a população 2 apresentou 1.5047 já a população 3 

apresentou 1.6449. 

 

 

Na tabela abaixo, (tabela 3), estão apresentados 

os valores referentes as medidas de comparação da 

distância genética de Nei das populações em 

estudo. 

As medidas para comparação da diversidade 

genética variaram de 0.1148 a 0.3769, isso implica 

que as populações 1 e 4 são geneticamente 

distantes, já as populações 4 e 5 apresentam maior 

similaridade.

 

 

O agrupamento das populações de acordo com 

a similaridade genética está representado pelo 

dendrograma abaixo, (Figura 1), onde se observa 

que as populações 4 e 5 estão agrupadas no mesmo 

subgrupo. 

Tabela 2. Estatísticas de variação genética 

Populações Na Ne I N loci polimorfico P (%) 

1 2.0000 

σ± 0.0000 

1.6100  

  σ± 0.2964 

0.5292 

 σ± 0.1684 

20 100 

2 1.9000    

 σ± 0.3078 

1.5047 

 σ±0.3405 

0.4462  

 σ± 0.2358 

18 90.00 

3 2.0000     

σ± 0.0000 

1.6449  

 σ± 0.3209 

0.5344 

 σ± 0.1880 

20 100 

4 1.9000     

σ± 0.3078 

1.5689  

 σ± 0.3170 

0.4923  

σ± 0.2204 

18 90 

 

5 2.0000     

σ± 0.0000 

1.5949   

σ± 0.2976 

0. 0.5271 

 σ± 0.1464 

20 100 

Nota. na: número de alelos observados; ne: número efetivo de alelos; h: Nei's (1973) diversidade de genes; I: índice de informação 

genética de Shannon - Lewontin (1972); P: percentagem de polimorfismo  

Tabela 3. Medida de Nei da identidade genética e distancia genética 

Pop ID 1 2 3 4 5 

1 **** 0.6926 0.7787 0.6860 0.7389 

2 0.3674 **** 0.8493 0.7300 0.8340 

3 0.2501 0.1633 **** 0.8046 0.8415 

4 0.3769 0.3147 0.2174 **** 0.8915 

5 0.3026 0.1815 0.1725 0.1148 **** 

Nota. Diversidade e identidade genética de Nei (1972) 
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Figura 1. Análise de agrupamento UPGMA, a partir da distância genética de Nei (1972). 

 

Os resultados obtidos se mostraram altamente 

relevantes, uma vez que, estes permitiram analisar 

importantes parametros populacionais que 

caracterizam o comportamento e funcionamento das 

populaçoes estudadas. Permitindo, através da 

simulação computacional realizada, o entendimento 

acerca de complexas inter-relações existentes. 

 

CONCLUSÃO 

As populações apresentaram fortes indícios de 

estar sob ação de forças evolutivas, como a deriva 

genética, ocasionada pelo o isolamento populacional, 

teoricamente existente, e isto, consequentemente 

pode estar afetando a variabilidade genética das 

mesmas. 

Há a possibilidade, de que o excesso de 

homozigose encontrada, tenha relação com o modo 

de reprodução da espécie, por autogamia. E neste 

caso, não se considera a ocorrência de depressão 

endogâmica, haja vista que as espécies autógamas 

mesmo com um crescente grau de homozigosidade, 

se adaptam ao ambiente de forma muito rápida, já que 

a baixa heterozigose reduz a expressão da 

dominância.  

Em função dos resultados obtidos no presente 

trabalhos, recomenda-se para trabalhos futuros a 

incorporação de dados de populações alógamas a fim 

de refutar a associação de populações em processo de 

depressão endogâmica ao seu modo de reprodução.  
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RESUMO: A simulação computacional de dados genéticos é frequentemente usada por melhorista e geneticistas como 

uma alternativa para resolução de problemas, permitindo a estes direcionar estratégias de seleção realizando ou 

predizendo mudanças desejadas. Desta forma o objetivo deste trabalho foi analisar, por meio de dados simulados, com 

marcadores microssatélites dominantes a diversidade intra e interpopulacional de cinco populações florestais. Os dados 

foram processados no programa Genes e as análises biométricas foram obtidas através dos programas Alerquin e 

PopGene. Os resultados obtidos indicaram que as populações estudadas apresentaram alto grau de polimorfismo, 

implicando numa maior variabilidade dentro das populações. Concluiu-se desta forma que o modo de reprodução dos 

indivíduos das populações é do tipo alogamia baseado na alta variabilidade intrapopulacional encontrada. 

Palavras-chave: simulação de dados, diversidade genética, variabilidade intrapopulacional. 

 

Diversity and structure of populations simulated with the use of dominant microsatellite molecular 

markers 

 
ABSTRACT: Computational simulation of genetic data is often used by breeders and geneticists as an alternative to 

problem solving, allowing them to target selection strategies by performing or predicting desired changes. In this way 

the objective of this work was to analyze, through simulated data, with dominant microsatellite markers the intra and 

interpopulational diversity of five forest populations. The data were processed in the Genes program and the biometric 

analyzes were obtained through the Alerquin and PopGene programs. The results indicated that the studied populations 

presented a high degree of polymorphism, implying a greater variability within the populations. It was thus concluded 

that the reproduction mode of the individuals of the populations is of the type alogamia based on the high 

intrapopulational variability found. 

Keywords: simulation of data, genetic diversity, intra-population variability 

 

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento sobre a diversidade genética 

intra e, ou interpopulacional é de fundamental 

importância ao melhoramento genético de plantas, 

pois permite direcionar estratégias de seleção, 

realizando ou predizendo mudanças desejadas, 

além de fornecer bases para a compreensão 

evolutiva da espécie alvo (DIAS, 1998; CRUZ, 

2005).  

As espécies perenes precisam de um longo 

período para alcançar a maturação sexual, e isto é 

fator complicador para estudos genéticos 

populacionais (GOLLE, 2009).  

Segundo Dachs (1988, p. 236), através do uso 

de dados simulados, a reprodução do 

funcionamento de uma realidade tornou-se 

possível, pois o sistema de Simulação 

Computacional de Dados, uma ferramenta de 

estudo importante, de baixo custo e resposta rápida, 

consegue verificar o que aconteceria em sistema 

real, caso modificações de interesse fossem 

efetuadas em seu funcionamento (apud ASSIS, 

2005, p. 8). Ainda segundo o mesmo autor, as 

simulações são resultantes de um conjunto de 

pressuposições, das quais os dados são gerados e 

diferentes estruturas de seleção podem ser 

comparadas. 

Logo, a importância da simulação ganhou 

grande espaço no âmbito cientifico, por esta não se 

limitar apenas a modelos que representam a 

entidade a ser investigada e sim a uma metodologia 

para avaliação destes (CARLINI et al., 2003). 
O uso da simulação deve ser encarado pelos 

geneticistas e melhorista como uma alternativa 

para a resolução de seus problemas, detecção e 

comprovação de técnicas estatísticas mais 

eficientes, comprovações metodológicas entre 

outras (FERREIRA, 2005). 

Desta forma o objetivo deste trabalho foi 

analisar, por meio de dados simulados, com 
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marcadores microssatélites dominantes a 

diversidade intra e interpopulacional de cinco 

populações florestais.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram simuladas cinco populações base, de 

tamanhos finitos e representantes de uma espécie 

florestal qualquer de reprodução sexuada.  O 

programa utilizado para simulação foi o GENES, 

disponível em 

(http://arquivo.ufv.br/dbg/genes/gdown1.htm). 

Cada uma das cinco populações continha 100 

indivíduos em um conjunto de 120 loci, sendo que 

o número de alelos por loci foram dois dentro de 

cada população. 

Para caracterização dos indivíduos cada banda 

SSR foi considerada como um loco bi alélico 

independente e os indivíduos foram genotipados 

quanto à ausência (0) ou presença (1) da banda. 

As análises biométricas foram realizadas 

através de programas computacionais. Para Análise 

de Variância Molecular (AMOVA) e Teste de 

Neutralidade, foi utilizado o programa 

ARLEQUIN versão 3.5.2.2 (L. Excoffier, et al 

1998-2015), disponível em 

http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin35. 

Enquanto, à avaliação do Fluxo Gênico (Nm), a 

Diversidade Genética (Gst), a Diversidade de Gene 

de Nei (H) e o Índice de Shannon (I), foram 

realizados utilizando o programa POPGENE 

versão 1.32 (Yeh et al., 1997), disponível em 

http://www.ualberta.ca/~fyeh/fyeh/. 

Os Dendrograma foram obtidos com base na 

Distância Genética de Nei, pelo método par a par 

de média ponderadas (UPGMA), com o uso do 

programa computacional MEGA, versão 7.0.26. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A variabilidade genética obtida através da análise 

de variância molecular foi maior dentro das 

populações, com 58.79%, em contrapartida a 

menor variabilidade encontra-se interpopulacional 

com 41.21%, com significância estatística, 

sugerindo que há variabilidade a ser explorada em 

cada uma das referidas populações. Os resultados 

supracitados encontram-se apresentados na Tabela 

1. 

 
Tabela 1: analise da variância molecular das populações simuladas. 

Fonte de variação Soma dos quadrados Componentes de variância Porcentagem de variação 

Entre populações 4679. 684 11.511201 41,21 

Dentro de populações 8145. 478 16. 42233 58,79 

Total 1225.162 27. 93434  

Nota. Amova – Analise da variância molecular 

 

O índice de Shannon obtido no processamento 

dos dados das populações em estudo, indicou que a 

diversidade entre as populações variaram de 

0.4833 na população 3 e 0.4530 na população 4 

(Tabela 2), valores considerados intermediários, 

uma vez que os índices variam de 0 a 1, sendo 0 

considerado diversidade gênica nula e 1 

diversidade gênica máxima (SILVA et al., 2016). 

Tais resultados podem ser justificados por se tratar 

de populações finitas de reprodução sexuada, em 

que as troca gênicas ocorre ao acaso. 

 

 
Tabela 2. Estatísticas de variação genética  

Populações Na Ne H I P (%) N loci polimórficos 

1 1,8667 

σ± 0,3414 

1,5211 

σ± 0,3290 

0,3070 

σ± 0,1685 

0,4584 

σ± 0,2318 

86,67 104 

2 1,8750 

σ± 0,3321 

1,5317 

σ±0,3405 

0,3107 

σ± 0,1685 

0,4638 

σ± 0,2284 

87,50 105 

3 1,9333 

σ± 0,2505 

1,5489 

σ± 0,3209 

0,3229 

σ± 0,1563 

0,4833 

σ± 0,2073 

93,33 112 

4 1,8500 

σ± 0,3586 

1,5203 

σ± 0,3440 

0,3039 

σ± 0,1737 

0,4530 

σ± 0,2385 

85.00 102 

5 1,8833 

σ± 0,3224 

1,5158 

σ± 0,3338 

0,3046 

σ± 0,1668 

0,4570 

σ± 0,2262 

88,33 106 

Média  1,88166 1,52756 0,3098 0,4631   

Nota. Diversidade genética entre populações simuladas em nível de populações. na: número de alelos observados; ne: número 

efetivo de alelos; h: Nei's (1973) diversidade de genes; I: índice de informação genética de Shannon - Lewontin (1972); P: 

percentagem de polimorfismo. 

http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin35
http://www.ualberta.ca/~fyeh/fyeh/
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As mesmas populações, anteriormente citadas, 

apresentaram, respectivamente, os maiores e 

menores valores de médias ao analisar a média de 

diversidade genética de Nei.  

O número de alelos efetivos (ne) se apresentou 

inferior ao número de alelos observados (na) em 

ambas as populações apesar das discrepâncias 

obtidas não serem altamente significativas. Apenas 

a população 3 apresentou maior diferença entre os 

dois parâmetros, como mostra Tabela 2. 

Dentre todos os parâmetros representados na 

tabela anterior (Tabela 2), a população 3 foi a que 

apresentou os melhores resultados para os 

parâmetros observados, (maior índice de 

diversidade genética tanto para os teste de Shannon 

quanto para Ney, e maior porcentagem de 

polimorfismo), resultados que evidenciam que esta 

apresenta uma riqueza genotípica ou fenotípica 

intrapopulacional, assim como uma maior 

dissimilaridade em relação as demais populações 

estudadas. 

Na tabela 3 estão apresentados os resultados 

referentes a medida de comparação de distância de 

Nei, tais medidas para comparação da distância 

genética variaram de 0.3798 a 0.3041. A maior 

distância genética encontra-se entre as populações 

2 e 4 enquanto a maior similaridade encontra-se nas 

populações 3 e 1. 

 
Tabela 3. Medidas de Nei da identidade genética e distância genética 

Populações 1 2 3 4 5 

1 **** 0,7029 0,7378 0,7220 0,7173 

2 0,3525 **** 0,7351 0,6840 0,7057 

3 0,3041 0,3078 **** 0,7239 0,7272 

4 0,3257 0,3798 0,3231 **** 0,7171 

5 0,3323 0,3486 0,3186 0,3325 **** 

Nota. Dendrograma baseado na distância genética Nei's (1978) 

 
De acordo com o agrupamento das populações 

pelo método UPMGA, a partir da distância de Nei 

(1972) observou-se a formação de quatro grupos, 

como mostra o cladograma abaixo (Figura 1), onde 

os grupos 1 e 3 apresentaram alta similaridade e os 

grupos 2 e 4 maior dissimilaridade. 

 
Figura 1: analise de agrupamento UPGMA, a partir da 

distância genética de Nei (1972). 

A diversidade genética total para todas as 

populações observadas foi de 0.4660 e a 

diversidade esperada foi de 0.3098.  A 

diferenciação genética estimada pela média (Gst) 

resultou em 0.3351, indicando que a variabilidade 

entre e dentro das populações contribuiu com 

33,5% e 66,4% da diferenciação total, 

respectivamente. Sendo o valor de Gst estimado 

pelo uso das médias de diversidade gênica para 

vários locus (NOVAES, 2015). 

Enquanto ao número de migrantes nas 

populações indicado pelo fluxo gênico (Nm), 

resultou em 0.9922 como mostra a Tabela 4.  

O fluxo gênico é por definição a movimentação 

de genes entre populações, ou seja, todos os 

movimentos ocorrentes de gametas a indivíduos 

que realizam a troca de genes ao longo da sua 

distribuição espacial (NIGEL, 1997). 

 

 
Tabela 4. Análise da diversidade de genes em populações subdivididas 

Ht Hs Gst Nm 

0,4660 σ± 0,0016 0,3098 σ± 0,0051 0,3351 0,9922 

Nota. HT: diversidade total; HS: diversidade esperada; GST: diferenciação populacional; Nm: estimativa do fluxo gênico 

 
O fluxo gênico obtido representa a capacidade 

de troca de alelos entre as populações em estudo, o 

valor obtido indica alta troca alélica evidenciando 

que as populações estão conectadas e que seus 

agentes dispersores estão atuando de forma 

eficiente. 

Os resultados obtidos pelo teste de D de Tajima 

para as cinco populações em estudo não foram 
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significativos (p > 0,05). Já os resultados obtidos 

pelo teste Fs de Fu foram significativos (p-value < 

0,05). Os dados resultantes de ambos os testes 

supracitados encontram-se apresentados na Figura 

2. 

 

 

 
Figura 2: teste de neutralidade Tajima`s (1998) e Fu`s (1997) 

 
Os valores negativos encontrados para o teste de 

Fs no presente estudo levam a supor uma expansão 

populacional recente, e são indicativos de baixa 

frequência de mutações (de acordo com o esperado 

sob o modelo de neutralidade), tamanho 

populacional constante, e perda de subdivisão e 

fluxo gênico. 

Resultados semelhantes foram encontrados por 

Silva (2011) no estudo de Análise genética da 

população de Thrichomys apereoides 

(RODENTIA, Echimyidae) no Norte de Minas 

Gerais. 

Os resultados obtidos possibilitaram o 

entendimento da importância da conservação para 

populações florestais, afim de, assegurar que 

diversos mecanismos indispensáveis para 

manutenção e funcionamento dessas populações 

sejam preservados, a exemplo da conectividade 

entre as populações que resultam em alta 

diversidade entre indivíduos. 

 

CONCLUSÕES  
A caracterização molecular revelou que há 

diversidade genética entre e dentro de cada 

população estudada. 

As populações apresentaram alto grau de 

polimorfismo, implicando numa maior 

variabilidade dentro das populações. 

Existe a possiblidade dos indivíduos se 

reproduzirem por alogamia, partindo do 

pressuposto de que as populações de espécies 

alógamas tem esta característica de alta 

variabilidade intrapopulacional, uma vez que, 

estudos têm comprovado que espécies com 

fecundação cruzada comumente são caracterizadas 

por baixos níveis de diversidade entre populações 

e alta diferenciação dentro de populações 

(BARREIRA, 2016). 

Com base nos resultados apresentados, 

recomenda-se para trabalhos futuros a introdução 

de um maior número de populações bases para 

estudo. 
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RESUMO: Alguns ambientes são aparentemente mais suscetíveis à invasão do que outros, existindo várias hipóteses 

para explicar o aumento do sucesso de invasão, como o fato das espécies exóticas estarem livres de competidores, 

predadores e parasitas, apresentando vantagens competitivas com relação a espécies nativas. O objetivo desse trabalho 

foi investigar o efeito alelopático do extrato de folhas frescas da espécie exótica Azadirachta indica A. Juss sobre a 

germinação e o crescimento de plântulas da espécie Myracrodruon urundeuva, nativa da caatinga. O extrato bruto foi 

elaborado com 200g de folhas frescas trituradas em 1L de água destilada, diluído em seis tratamentos com 0%, 20%, 

40%, 60%, 80% e 100%, respectivamente T1, T2, T3, T4, T5 e T6. Para cada tratamento foram empregadas quatro 

repetições de 25 sementes tendo como substrato papel-tolha umedecido com extrato. As sementes foram mantidas em 

ambiente com temperatura controlada e na ausência de luz. A contagem de plântulas emergidas (E) foi realizada 

diariamente do terceiro ao décimo-segundo dia do início do experimento. Ao fim, foi realizada a medida do comprimento 

da radícula (CR) e calculados o índice de velocidade (IVG) e o tempo médio de germinação (TMG). Os dados foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. O 

índice de velocidade de germinação (IVG) variaram entre 14,31 e 15,42. Os valores médios IVG não variaram 

significativamente. Em relação ao tempo médio de germinação (TMG), houve variação significativa entre os tratamentos 

empregados. Já os valores de comprimento de radícula (CR), variaram entre 14,26 e 27,55, apresentando efeito positivo. 

Conclui-se que a A. indica exerce efeito alelopático na germinação e crescimento inicial de M. urundeuva. 

Palavras-chave: Aroeira, invasão biológica, espécie exótica, alelopatia. 

 

Alelopathic effect of Azadirachta indica A. Juss in seed germination of Myracrodruon urundeuva 

allemão 

 
ABSTRACT: Some environments are apparently more susceptible to invasion than others, and there are several 

hypotheses to explain the increase in invasion success, such as the fact that exotic species are free from competitors, 

predators and parasites, presenting competitive advantages over native species. The objective of this work was to 

investigate the allelopathic effect of the extract of fresh leaves of the exotic species Azadirachta indica A. Juss on the 

germination and growth of seedlings of the species Myracrodruon urundeuva, native to the caatinga. The crude extract 

was elaborated with 200 g of fresh leaves crushed in 1L of distilled water, diluted in six treatments with 0%, 20%, 40%, 

60%, 80% and 100%, respectively T1, T2, T3, T4, T5 and T6. For each treatment, four replicates of 25 seeds were used, 

with paper-tolha substrate moistened with extract as the substrate. The seeds were kept under controlled temperature 

and in the absence of light. The seedling count (E) was performed daily from the third to the twelfth day of the beginning 

of the experiment. At the end, the radicle length (CR) was measured and the velocity index (IVG) and the mean 

germination time (TMG) were calculated. The data were submitted to analysis of variance (ANOVA) and the means were 

compared by the Tukey test, at 5% probability. The rate of germination (IVG) ranged from 14.31 to 15.42. The mean IVG 

values did not vary significantly. In relation to the average germination time (MGT), there was a significant variation 

among the treatments used. The values of radicle length (CR) ranged from 14.26 to 27.55, with a positive effect. It is 

concluded that A. indica exerts an allelopathic effect on germination and initial growth of M. urundeuva. 

Key words: Aroeira, invasion biological, exotic species, allelopathy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A invasão biológica, pode ser caracterizada pela 

introdução de um organismo exótico em um 

ambiente distinto daquele de sua ocorrência 

natural, o qual, ao se adaptar, passa a competir com 

vantagem com as espécies autóctones 

(MEDEIROS et. al., 2018). Estas constituem a 

maior causa atual de degradação ambiental, 

causando a perda da biodiversidade e a 

modificação dos ciclos e características naturais 
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dos ecossistemas atingidos e a alteração 

fisionômica da paisagem natural (ZILLER, 2001). 

Alguns ambientes são aparentemente mais 

suscetíveis à invasão do que outros, existindo 

várias hipóteses para explicar o aumento do 

sucesso de invasão, como o fato das espécies 

exóticas estarem livres de competidores, 

predadores e parasitas, apresentando vantagens 

competitivas com relação a espécies nativas 

(ZILLER, 2001), além da liberação de compostos 

alelopáticos que reduzem a diversidade de espécies 

nativas (ARAÚJO; BRITO; PINHEIRO, 2017). A 

diversidade pode ser afetada pelo fato da ação 

dessas substâncias alelopáticas agirem sobre o 

crescimento, o desenvolvimento e a germinação de 

sementes de muitas espécies (COSATO et al., 

2010). 

O nim (Azadirachta indica) é uma espécie 

originária da Índia (NEVES, 2004) e sua 

introdução no Brasil é recente, pouco menos de 25 

anos, para realizações de pesquisas silviculturais 

(NEVES; CARPANEZZI, 2009). Atualmente ela 

está inserida na arborização de várias cidades do 

semiárido Brasileiro e de outros locais em que há 

pouca pluviosidade (FREIRE et al., 2015).  

A introdução da espécie é preocupante, pois já 

foi observado que a mesma exerce efeitos 

negativos no percentual de germinação e índice de 

velocidade de germinação sobre plântulas de sorgo, 

alface e picão-preto, e resultados semelhantes 

foram encontrados para o crescimento da radícula 

de alface e feijão, bem coma a diminuição da 

velocidade e aumento do tempo médio de 

germinação da soja (França et al., 2008; Rickli et 

al., 2011). Além disso, não são conhecidos os 

efeitos sobre plantas nativas. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como 

objetivo investigar o efeito alelopático do extrato 

de folhas frescas da espécie exótica Azadirachta 

indica A. Juss sobre a germinação e o crescimento 

de plântulas da espécie Myracrodruon urundeuva, 

nativa da caatinga. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Para esta pesquisa foram analisadas sementes 

da espécie M. urundeuva, nativa da caatinga, 

adquiridas na Reserva Particular do Patrimônio 

Natural Serra das Almas, mantida pela Associação 

Caatinga em Crateús – CE e conservadas em 

embalagem plástica, em condições ambientes de 

temperatura e umidade. 

As sementes foram separadas para a 

determinação do grau de umidade (U). As mesmas 

foram dispostas em placas de Petri e divididas em 

duas repetições com 40 sementes, o método 

empregado foi estufa a 105±3°C durante 24 horas 

(BRASIL, 2009). Para a determinação do peso de 

mil sementes (PMS) foram consideradas oito 

repetições de 100 sementes, pesadas em balança de 

precisão 0,001g e contadas manualmente 

(BRASIL, 2009). Calculou-se a variância, o desvio 

padrão e o coeficiente de variação dos valores 

obtidos nas pesagens de acordo com as Regras para 

análise de sementes (BRASIL, 2009). 

As sementes foram lavadas em água destilada e 

então desinfestadas seguindo os métodos usados 

por Costa, Nepomuceno e Santana (2010), que 

consiste na imersão durante um minuto em etanol 

a 70%, seguido de 15 minutos em imersão na 

solução de hipoclorito de sódio (2,5% de cloro 

ativo) misturado a duas gotas de detergente neutro 

e quatro lavagens em água destilada. 

Para a formulação do extrato aquoso de A. 

indica a ser empregado nos testes, foram utilizadas 

folhas frescas retiradas de diferentes alturas em 15 

indivíduos que compõem a arborização do IFCE 

campus Quixadá. O material foi então pesado para 

o preparo do extrato bruto (100%), feito com a 

proporção de 200g de folhas para cada litro de água 

destilada, que foram processados em um 

liquidificador e passados por filtração com uma 

peneira comum (RICKLI et al., 2011), a partir 

deste, foram feitas as diluições para se conseguir as 

concentrações dos tratamentos restantes, que 

passaram por teste de pH em pH metro de bancada 

e foram armazenados em recipientes fechados e 

mantidos em condições ambiente (ROSA et al., 

2011; SOUZA; ZAMPAR, 2006). 

Os tratamentos empregados foram constituídos 

por extrato aquoso de folhas frescas de A. indica 

em seis concentrações de 0, 20, 40, 60, 80 e 100% 

correspondendo, respectivamente, a T1, T2, T3, 

T4, T5 e T6, sendo que T1 foi considerado como 

testemunha e constituído somente de água destilada 

(RICKLI et al., 2011). 

Os ensaios de germinação das espécies foram 

realizados em câmara tipo B.O.D. a 25 ±3°C, em 

escuro contínuo, admitindo-se que as espécies são 

fotoblásticas neutras (BIRUEL et al., 2007; 

MIRANDA et al., 2007; HOLANDA; 

MEDEIROS FILHO; DIOGO, 2015). Na 

montagem utilizou-se 100 sementes para cada um 
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dos seis tratamentos, divididas em quatro 

repetições de 25 sementes. 

Como substrato de germinação foi utilizada 

uma dupla camada de papel toalha recortado de 

forma a adequar-se ao tamanho das placas de Petri 

de 9cm de diâmetro e umedecido com extrato 

aquoso das folhas de A. indica havendo, quando 

necessário, o reumedecimento em todas as 

repetições do teste (BRASIL, 2009).  

Para manter as condições sanitárias de materiais 

e equipamentos definidas pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento em seu 

manual de regras para análise de sementes 

(BRASIL, 2009) a câmara de germinação foi 

lavada com água e sabão e desinfetado com álcool 

etanol a 70% e as placas e o papel foram 

previamente autoclavados a 121°C durante 20 

minutos.  

Todos ensaios foram conduzidos no laboratório 

de microbiologia e limnologia – LAMILI e 

laboratório de resíduos, efluentes e biogás – 

LAREB do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Ceará, campus Quixadá. 

Foram realizadas contagens diárias das 

plântulas germinadas, partindo-se do terceiro dia 

após o início de cada teste e encerrando quando se 

observou a estagnação da quantidade germinada. 

Foram consideradas como sementes germinadas 

aquelas com comprimento da radícula superior a 2 

mm, assim como em outros estudos (MAULI et al., 

2009; FERREIRA, 2011; ROSA et al., 2011; 

DIÓGENES et al., 2014).  

Por meio dessa contagem é possível a 

determinação das seguintes variáveis: índice de 

velocidade de germinação (IVG) (MAGUIRE, 

1962), e tempo médio de emergência (TME). 

Além disso, na última contagem foi realizada a 

medida do comprimento da radícula com 

paquímetro digital de precisão 0,01mm (ROSA et 

al., 2011; NUNES et al., 2014). 

Para avaliar se houve diferença entre os 

tratamentos, os dados obtidos foram submetidos a 

Análise de Variância (ANOVA) e as médias 

comparadas pelo Teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade.  As análises foram realizadas no 

ambiente R v3.3.1 (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os valores de umidade obtidos para 

Myracrodruon urundeuva foram de 9,39 %, 

apresentando-se baixo, mas dentro do esperado 

para outras sementes de espécies da caatinga 

(BARBOSA, 2003), já o valor de peso de mil 

sementes (PMS) foram de 11,28 %, importantes 

para a montagem dos testes de germinação 

possibilitando a separação de uma massa contendo 

a quantidade requerida (100 sementes) para cada 

teste. 

Os valores de pH encontrados nos tratamentos 

foram compreendidos entre 6,33 em T6 e 6,54 em 

T2, com o valor médio de 6,47 ± 0,06. Tais 

resultados estão próximos da neutralidade e dentro 

dos limites de 6 a 7,5, ideais para germinação 

(BASKIN; BASKIN, 2014). 

Os valores percentuais do índice de velocidade 

de germinação (IVG), traz um quadro da 

quantidade de sementes germinadas dentro do 

período de análises (MAGUIRE, 1962) e variaram 

entre 14,31 e 15,42 (Tabela 1). Assim como os 

percentuais de germinação, os valores médios IVG 

não variaram significativamente, descartando a 

hipótese de influência do extrato aquoso de 

Azadirachta indica na variável, e não foram 

encontrados estudos que avaliassem os valores de 

PG e IVG sob efeito de qualquer outro extrato 

vegetal. 

Em relação ao tempo médio de germinação 

(TMG), houve variação significativa entre os 

tratamentos empregados. Tais resultados indicam 

que o extrato aquoso de A. indica retardou a 

germinação de M. urundeuva, visto que o menor 

valor se encontra no tratamento testemunha (T1), 

aumentando gradativamente até T5, penúltimo 

tratamento onde a concentração de extrato é 80% 

(Tabela 1). Rickli et al. (2011) obtiveram resultado 

semelhante para sementes de Glycine max com o 

aumento do TMG ao passo que a concentração de 

extrato de A. indica aumentava. 

É importante pontuar-se também que o TMG é 

um ótimo indicador para avaliar a rapidez que uma 

espécie ocupará uma área, isto é, quanto menor o 

tempo médio de germinação, maiores serão as 

chances de uma espécie ocupar e se estabelecer, e 

também indica a interferência, ou ruído, do 

ambiente exposto em processos metabólicos da 

germinação (FERREIRA et al., 2001; FERREIRA, 

2011; DIÓGENES et al., 2014).  

Já os valores de comprimento de radícula (CR), 

variaram entre 14,26 e 27,55, apresentando efeito 

positivo, favorecendo o crescimento da mesma. 

Observa-se que todos os tratamentos apresentam 

valores maiores que o controle (T1), o maior valor 

se encontra em T3, tratamento com 40% do extrato 
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bruto, e dos tratamentos T4 para T6 há significativa 

diminuição de valor, apontando que extratos mais 

concentrados tendem também a exercer efeito 

negativo (Tabela 1). Tais resultados demonstram 

que essa espécie nativa tolera concentrações baixas 

do extrato, possibilitando inferir que em campo a 

presença de folhas frescas de A. indica, até certo 

ponto, não interfere na germinação. 

 
Tabela 9. Valores do índice de velocidade de germinação (IVG), tempo médio de germinação (TMG) e comprimento da radícula 

(CR) de sementes de Myracrodruon urundeuva nativa da caatinga submetidas a diferentes concentrações de extrato aquoso das 

folhas de Azadirachta indica. 

Tratamentos IVG TMG (dias) CR (mm) 

T1 13,16 a 4,22 a 14,26 a 

T2 14,55 a 4,57 ab 23,56 bc 

T3 15,42 a 4,75 abc 27,55 c 

T4 15,29 a 5,02 bc 26,31 bc 

T5 14,41 a 5,33 c 25,10 bc 

T6 14,31 a 5,22 bc 23,05 b 

 
CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados permitem concluir 

que a Azadirachta indica exerce efeito alelopático 

na germinação e crescimento inicial de 

Myracrodruon urundeuva. O índice de velocidade 

de germinação não foi afetado pelo extrato. No 

tempo médio de germinação, o extrato aquoso 

aumentou a quantidade média de dias para que 

acontecesse a germinação encontrada, e favoreceu 

o comprimento da radícula em concentrações 

intermediarias, ressaltando-se que nas 

concentrações mais elevadas acabaram diminuindo 

os valores médios encontrados. 
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Efeito de diferentes doses de FLC no crescimento inicial de mudas de Cenostigma macrophyllum Tul. 
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RESUMO: A utilização adequada da fertilização, bem como o uso de fertilizantes compatíveis com as espécies 

produzidas em viveiros de produção de mudas é de suma importância para que estas cresçam de forma rápida e com 

características de alto vigor. Partindo desse contexto a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o crescimento inicial 

de mudas de caneleiro (Cenostigma macrophyllum), em resposta à aplicação de diferentes doses de fertilizante de 

liberação controlada (FLC). O experimento foi realizado na estufa do Campus Professora Cinobelina Elvas da UFPI, 

localizado no município de Bom Jesus- PI. As sementes utilizadas de C. macrophyllum foram previamente coletadas de 

árvores matrizes localizadas no município de Cristino Castro-PI. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado 

correspondendo a cinco doses de fertilizante de liberação controlada - FLC (0; 0,6; 1,2; 1,8 e 2,4 kg de FLC / m3 de 

substrato) com cinco repetições. Os recipientes utilizados foram tubetes de 50 cm3 de capacidade previamente 

desinfestados utilizando para o preenchimento destes o substrato comercial Carolina II. Logo após os tubetes foram 

acondicionados em bandejas e estas alocadas em casa de sombra, com umidade e irrigação controlada. Foram avaliadas 

as variáveis de crescimento, diâmetro do colo (DC) e altura da parte aérea (H) das mudas aos 78 dias após a semeadura. 

Após coleta dos dados estes foram submetidos a análise de variância e ao verificar diferenças significativas pelo teste F 

a 5% de probabilidade os tratamentos foram submetidos à análise de regressão polinomial. As análises foram realizadas 

empregando o software Sisvar 5.6. As mudas apresentaram um comportamento quadrático, obtendo um melhor 

desenvolvimento entre doses 0,6 a 1,2 kg de FLC / m3 de substrato. Recomenda-se dosagens entre 0,6 a 1,2 kg de FLC / 

m3 de substrato para a produção de mudas com bom crescimento em altura e diâmetro do colo.  

Palavras-chave: Altura, diâmetro, espécie nativa. 

 

Effect of different doses of FLC in the initial growth of seedlings of Cenostigma macrophyllum Tul. 

 
ABSTRACT: The proper use of fertilization, as well as the use of fertilizers are compatible with the species produced in 

plant nurseries producing seedlings is of paramount importance to grow quickly and with high force characteristics. 

Leaving this context the present research aimed to evaluate the initial growth of seedlings of chestnut-crowned becard 

(Cenostigma macrophyllum), in response to the application of different doses of controlled release fertilizer (FLC). The 

experiment was carried out in the greenhouse of the Campus Teacher Cinobelina Elvas from FEDERAL, located in the 

municipality of Bom Jesus-PI. The seeds used in c. macrophyllum were previously collected from selected trees located 

in the municipality of Cristino Castro-PI. Completely randomized design was used corresponding to five doses of 

controlled release fertilizer-FLC (0; 0.6; 1.2; 1.8 and 2.4 kg of FLC/m3 of substrate) with five repetitions. Containers 

were tubes of 50 cm3 of capacity previously desinfestados using these commercial substrate Carolina II. Shortly after the 

cells were packed in trays and those allocated in the House of shadow, with humidity and controlled irrigation. Growth 

variables were evaluated, neck diameter (DC) and aboveground height (H) of the seedlings to 78 days after sowing. After 

collecting these data were subjected to analysis of variance and check differences by F to 5% probability the treatments 

were subjected to polynomial regression analysis. The analyses were performed using the Sisvar software 5.6. The 

seedlings showed a quadratic behavior, getting a better development between doses 0.6 to 1.2 kg of FLC/m3 of substrate. 

Recommended dosages between 0.6 to 1.2 kg of FLC/m3 of substrate for seedling production with good growth in height 

and diameter of the neck. 

Key words: Height, diameter, native species. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O caneleiro (Cenostigma macrophyllum Tul.) 

pertencente à família Fabaceae, é uma espécie de 

hábito arbóreo, distribuída nas formações de mata, 

cerrado e caatinga (MACHADO et al., 2006). O 

tronco dessa espécie apresenta caule sulcado, ereto 

e cilíndrico podendo atingir alturas de até 20 m 

(MACHADO et al., 2006). A madeira do caneleiro 

é tradicionalmente utilizada tanto como lenha ou 

como produção de carvão para uso doméstico, 

comercial ou industrial mesmo sem se conhecer as 

características tecnológicas da madeira (ARAÚJO 
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et al., 2018). Alguns estudos analisam e avaliam as 

espécies no qual servirão como alternativas para 

uso em áreas de manejo florestal, visando a sua 

utilização energética, podendo assim ser uma 

solução para minimizar impactos e possibilitar a 

sustentabilidade, além de fonte de renda e 

contribuição para desenvolvimento 

socioeconômico da região nordeste do Brasil 

(SANTOS et al., 2013). 

Em experimentos conduzidos em viveiros 

florestais, é de suma importância avaliar 

características como a altura da planta, o diâmetro 

do coleto, e consequentemente, a relação altura de 

planta/diâmetro do coleto durante o crescimento da 

planta (DAVIDE; FARIA, 2008). Dessa forma, 

para obter sucesso no estabelecimento de plantios 

a campo, a avaliação da qualidade morfológica de 

mudas florestais se torna extremamente 

importante.  

Um dos fatores de grande influência no 

estabelecimento de espécies florestais é a 

germinação, que na maioria dos casos não ocorre 

de maneira homogênea por múltiplos fatores como: 

dormência na semente, diferenças hormonais, 

disponibilidade de nutrientes, influenciando tanto 

na produtividade de forma homogênea e qualidade 

dos povoamentos, podendo prejudicar a produção 

das mudas em quantidade e qualidade 

(WENDLING et al., 2007). Devido a estes fatores, 

trabalhos vêm sendo realizados buscando maior 

qualidade e redução dos custos na produção de 

mudas em viveiro (WENDLING et al., 2007). 

Devido à demanda do mercado de produção de 

mudas para fins de recuperação de áreas 

degradadas, reflorestamentos, surgiram inúmeros 

fertilizantes, que variam na sua composição, forma 

(pó, grânulos e encapsulados) e solubilidade com 

vistas a favorecer o processo germinativo e a 

redução de tempo para que as plântulas estejam 

estabelecidas e consequentemente prontas para o 

plantio (VALERI; CORRADINI, 2000; MORAES 

NETO et al., 2003).  

Os fertilizantes de liberação controlada como 

Osmocote® possui a propriedade de liberação lenta 

dos nutrientes, devido à característica da 

membrana orgânica presente no entorno dos 

grânulos do fertilizante (SGARBI et al., 1999). 

Dessa maneira, à medida que ocorre a alteração dos 

teores de umidade no substrato, a resina no entorno 

da membrana é dissolvida, liberando gradualmente 

os nutrientes presentes no fertilizante. Essa 

liberação está diretamente relacionada com a 

temperatura, elevados teores de umidade ou 

variações bruscas na temperatura causam uma 

maior liberação dos nutrientes, e o inverso, pode 

ocasionar uma liberação menos acentuada desses 

nutrientes para temperatura e umidade inferiores 

(SGARBI et al., 1999).  

A utilização adequada da fertilização, bem 

como o uso de fertilizantes compatíveis com as 

espécies produzidas em viveiros de produção de 

mudas é de suma importância para que estas 

cresçam de forma rápida e com características de 

alto vigor, resistentes, rústicas e principalmente 

suprimidas de nutrientes. Portanto, desta maneira 

estas mudas resistirão as mais variadas condições 

após o plantio (GONÇALVES; BENEDETTI, 

2005).  

Diante do exposto, objetivou-se com a 

realização da pesquisa avaliar o crescimento inicial 

de mudas de caneleiro (C. macrophyllum), em 

resposta à aplicação a diferentes doses de 

fertilizante de liberação controlada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na estufa do 

Campus Professora Cinobelina Elvas da 

Universidade Federal do Piauí, localizado no 

município de Bom Jesus- PI. As sementes 

utilizadas de C. macrophyllum foram previamente 

coletadas de árvores matrizes localizadas no 

município de Cristino Castro-PI. 

Logo após a coleta dos frutos em campo, estes 

foram alocados em sacos plásticos e levados ao 

laboratório de Microbiologia de Solos e Plantas 

para ser realizado o processo de extração e 

beneficiamento das sementes. Após a realização da 

seleção das sementes, foram iniciados os 

tratamentos para produção das mudas. 
Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado correspondendo a cinco doses de 

fertilizante de liberação controlada - FLC (0; 0,6; 

1,2; 1,8 e 2,4 kg de FLC / m3 de substrato) com 

cinco repetições. Os recipientes utilizados foram 

tubetes de 50 cm3 de capacidade. Ao que antecede 

a instalação os tubetes passaram por um processo 

de desinfestação utilizando hipoclorito de sódio. 

Para preenchimento dos recipientes foi utilizado 

substrato comercial Carolina II composto por Turfa 

de Sphagno, Vermiculita expandida, resíduo 

orgânico agroindústria classe A (casca de arroz 

torreada), calcário dolomítico, gesso agrícola e 

fertilizante NPK (traços), apresentando as 

seguintes características: pH = 5,5 (± 0,5); 
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condutividade elétrica = 0,4 (± 0,3) mS cm-1; 

densidade = 155 kg m-³; capacidade de retenção de 

água – CRA (10) = 55% e umidade máxima = 60%, 

que posteriormente, no momento da instalação 

foram distribuídos 45 L de substrato Carolina II 

sobre uma lona separando-as por dose e em 

seguida, foi adicionado o fertilizante de liberação 

controlada (Osmocote®) para homogeneização. 

A seguir, após o preenchimento dos tubetes foi 

realizada semeadura a uma profundidade de 1,5 

cm. Logo após os tubetes foram acondicionados em 

bandejas e estas alocadas em casa de sombra, com 

irrigação e umidade controlada. 

As medições da altura da parte aérea (H) foram 

realizadas com auxílio de uma régua graduada e 

diâmetro do colo (DC) com auxílio de um 

paquímetro digital, ambas as medições realizadas 

aos 78 dias após a semeadura.  

Ao final os dados foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) e ao verificar diferenças 

significativas pelo teste F a 5% de probabilidade os 

tratamentos foram submetidos à análise de 

regressão polinomial. As análises foram realizadas 

empregando o software Sisvar 5.6 (FERREIRA, 

2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Houve interação significativa entre as diferentes 

dosagens de fertilizantes de liberação controlada 

influenciando as variáveis. Para a altura verificou-

se que a dose de 1,2 (kg de FLC/m3 de substrato) 

proporcionou altura média das mudas de 10 cm, 

sendo observado um comportamento decrescente 

no crescimento das mudas quando se aumentou os 

valores das doses atingindo altura média de 8,5 cm 

na dosagem de 2,4 kg de FLC/m3 de substrato 

(Figura 1).   

 
Figura 32: Análise de regressão para o efeito das doses de FLC 

na Altura (cm) de mudas de C. macrophyllum após 78 dias de 

semeadura. 

 

Carneiro (1995) afirma que, a altura da parte 

aérea é indicada como um parâmetro morfológico 

para a avaliação de qualidade da muda. No entanto, 

recomenda-se que este parâmetro não seja 

analisado isoladamente, mas sim deve ser 

combinado com outros, como diâmetro, peso, 

relação das raízes/peso da parte aérea, entre outros. 

Em trabalho realizado por Morais Neto et al. 

(2003), verificaram incremento em altura com a 

aplicação de Osmocote® na produção de mudas de 

Guazuma ulmifolia, Peltophorum dubium, 

Eucalyptus grandis, Calycophyllum spruceanum e 

Pinus caribaea var. caribaea, porém com 

amplitudes diferentes. Para essas espécies, também 

cultivadas em tubetes de 50 cm3, as doses entre 4,3 

e 6,4 g L-1 de fertilizante apresentaram os maiores 

valores em altura, aos 125 dias. Em contrapartida, 

a dose de 2,93 g L-1 do mesmo fertilizante, foi 

necessária para a obtenção de maior altura em 

mudas de Pinus taeda (WILSEN NETO; 

BOTREL, 2009). 

Para o diâmetro observou-se comportamento 

semelhante ao obtido a altura, no qual os aumentos 

das dosagens proporcionaram comportamento 

inverso com redução dos valores para esta variável. 

Esse comportamento pode ser atribuído à mais 

rápida disponibilidade total dos nutrientes, 

proporcionando um desenvolvimento precoce das 

mudas à medida que se aumenta as doses de FLC. 

As mudas atingiram diâmetro médio de 3,1 mm na 

dosagem de 1,2 (kg de FLC/m3 de substrato), 

decrescendo para 2 mm na dosagem de 2,4 kg de 

FLC/m3 de substrato (Figura 2). Esses resultados 

demonstram que existe um limite tolerável da 

espécie em relação ao fertilizante não havendo 

acréscimos no incremento destas variáveis quando 

o limite é atingido.  

 
Figura 33: Análise de regressão para o efeito das doses de FLC 

no diâmetro do colo de mudas de C. macrophyllum após 78 

dias de semeadura. 
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A altura da planta e o diâmetro do caule são 

importantes indicadores da capacidade de 

sobrevivência da muda, uma vez que refletem o 

desenvolvimento radicular e capacidade de 

adaptação às condições adversas de campo 

(PRATES et al., 2012). Mudas que apresentam 

altura inferior a 25 cm e diâmetro do coleto menor 

que 3 mm são, por exemplo, facilmente danificadas 

por formigas ou por chuvas torrenciais (DAVIDE; 

FARIA, 2008). Ainda, o autor cita alguns trabalhos 

em que encontra estreita correlação entre o 

diâmetro com a sobrevivência das mudas em 

campo, principalmente nas primeiras fases pós-

plantio (CARNEIRO, 1995). Daniel et al. (1997) 

consideraram o parâmetro diâmetro como um 

excelente indicador de sobrevivência da muda em 

campo. 

Ambas as variáveis responderam a adubação 

com FLC, porem a medida que se aumenta a 

quantidade de kg de FLC/m3 de substrato houve 

diminuição no crescimento da altura e diâmetro. 

Comportamento semelhante foram observados por 

Brondani et al. (2008), no qual mudas de angico 

branco (Anadenanthera colubrina) obtiveram 

maior diâmetro na dosagem de 1,5 mg.dm-3, sendo 

esta 1% maior que a testemunha, e que a partir 

desse ponto o diâmetro diminuiu 5% em relação à 

testemunha, na dosagem de 5,0 mg.dm-3.  

Comparando os efeitos de diferentes dosagens 

de fertilizante de liberação controlada no 

crescimento de mudas de Gallesia integrifólia 

(Spreng) Harms. (pau d’alho), Rossa et al. (2014) 

observaram uma elevação das médias de DC e 

MSPA até as doses de 6,0 e 8,0 g dm-3, e 

posteriormente uma queda nos valores das mesmas 

na concentração de 10 g dm-3. Rossa et al. (2011) e 

Mendonça et al. (2008) observaram o mesmo 

comportamento na avaliação do crescimento de 

Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze. e 

tamarindeiro (Tamarindus indica L), 

respectivamente, sob diferentes concentrações de 

FLC em seu substrato de crescimento. 

Em estudo similar realizado por Navroski et al. 

(2016) o diâmetro do colo das mudas, aos 100 dias 

após a germinação, também apresentou efeito 

quadrático em função das doses de fertilizante. 

Para o tubete de 55 cm3, a melhor dose estimada foi 

de 6,63 g L-1 com um diâmetro de 1,8 cm. 

Umas das possíveis explicações para esse 

comportamento do diâmetro e altura em relação a 

adubação pode estar relacionado ao fato de ser uma 

variável influenciada pelo meio, podendo ter 

atingido o seu máximo crescimento no espaço 

disponível, no caso o tubete de 50 cm3 e bandeja 

com outras mudas, o que pode limitar o seu 

crescimento (ROSSA et al., 2013). 

Com vistas a subsidiar a obtenção de mudas de 

espécies nativas de qualidade a utilização adequada 

de fertilizantes se torna de extrema importância. 

Através da otimização destes métodos é possível 

obter mudas com alto vigor e reduzir os custos de 

manutenção destas em viveiro. Para referida 

espécie a utilização de dosagens menores 

proporciona melhor crescimento em altura e 

diâmetro, no qual para produção destas não se faz 

necessário a obtenção de grandes quantidades de 

FLC. 

 

CONCLUSÕES 

As mudas de C. macrophyllum foram 

influenciadas pela adubação com doses de 

fertilizante de liberação controlada. Em tubetes de 

50 cm3 recomenda-se dosagens entre 0,6 a 1,2 kg 

de FLC / m3 de substrato para a produção de mudas 

com bom crescimento em altura e diâmetro do 

colo.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ARAÚJO, A. C. C.; COSTA, L. J.; BRAGA, P. P. C.; 

NETO, R. M. G.; ROCHA, M. F. V.; TRUGILHO, P. F. 

Propriedades energéticas da madeira e do carvão vegetal 

de Cenostigma macrophyllum: subsídios ao uso 

sustentável. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 

38, p. 1-9, 2018. 

 

BRONDANI, G. E.; SILVA, A. J. C.; REGO, S. S.; 

GRISI, F. A.; NOGUEIRA, A. C.; WENDLING, I.; 

ARAUJO, M. A. Fertilização de liberação controlada no 

crescimento inicial de angico-branco. Scientia Agraria, 

v. 9, n. 2, p. 167-176, 2008. 

 

CARNEIRO, J. G. A. Produção e controle de 

qualidade de mudas florestais. Curitiba, PR: 

UFPR/FUPEF. 1995. 451 p. 

 

DANIEL, O.; VITORINO, A. C. T.; ALOVISI, A. A.; 

MAZZOCHIN, L.; TOKURA, A. M.; PINHEIRO, E. R. 

P.; SOUZA, E. F. Aplicação de fosforo em mudas de 

Acacia mangium willd. Revista Árvore, Viçosa, v.21, 

n.2, p.163-168, 1997. 

 

DAVIDE, A. C.; FARIA, J. M. R. Viveiros florestais. 

Produção de sementes e mudas de espécies florestais, 

v. 1, p. 83-124, 2008. 

 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 578 

 
 

 

DOS SANTOS, R. C.; CARNEIRO, A. D. C. O.; 

PIMENTA, A. S.; CASTRO, R. V. O.; MARINHO, I. 

V.; TRUGILHO, P. F.; CASTRO, A. F. N. M. Potencial 

energético da madeira de espécies oriundas de plano de 

manejo florestal no estado do Rio Grande do Norte. 

Ciência Florestal, v. 23, n. 2, p. 491-502, 2013. 

 

FERREIRA, D. F. SISVAR - Sistema de análise de 

variância. Versão 5.6. Lavras-MG: UFLA, 2010. 

 

GONÇALVES, J. L. M.; BENEDETTI, V. Nutrição e 

fertilização florestal. São Paulo: IPEF, 2005. 427p. IBA 

- ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE ÁRVORES: ano base 2014. Brasília, 

DF: IBA, 2015. 64p. 

 

MACHADO, R. R. B.; MEUNIER, I. M. J.; SILVA, J. 

A. A.; CASTRO, A. A.J. F. Árvores nativas para a 

arborização de Teresina, Piauí. Revista da Sociedade 

Brasileira de Arborização Urbana, v. 1, n. 1, p. 10-18, 

2006. 

 

MENDONÇA, V.; ABREU, N. A. A.; SOUZA, H. A.; 

TEIXEIRA, G. A.; HAFLE, O. M.; RAMOS, J. D. 

Diferentes ambientes e osmocote® na produção de 

mudas de tamarindeiro (Tamarindus indica). Ciência e 

agrotecnoloiga, Lavras, v. 32, n. 2, p. 391-397, 2008. 

 

MORAES NETO, S. P.; GONÇALVES, J. L. M.; 

RODRIGUES, C. J.; GERES, W. L. A.; DUCATTI, F.; 

AGUIRRE JR., J. H. Produção de mudas de espécies 

arbóreas nativas com combinações de adubos de 

liberação controlada e prontamente solúveis. Revista 

Árvore, v. 27, n. 6, p. 779-789, 2003. 

 

NAVROSKI, M. C.; NICOLETTI, M. F.; LOVATEL, 

Q. C.; PEREIRA, M. de O.; TONETT, E. L.; MAZZO, 

M. V.; MENEGUZZI, A.; D. FELIPPE. Efeito do 

volume do tubete e doses de fertilizantes no crescimento 

inicial de mudas de Eucalyptus dunnii Maiden. Revista 

Agrarian, v. 9, n. 31, p.26-33, Dourados, 2016. 

 

PRATES F. B. S.; GONÇALVES LUCAS C. S.; 

SAMPAIO R. A.; BRANDÃO JÚNIOR D. S.; 

FERNANDES, L. A.; ZUBA JUNIO, G. R. 

Crescimento de mudas de pinhão-manso em resposta a 

adubação com superfosfato simples e pó-de-rocha1. 

Revista Ciência Agronômica, v. 43, n. 2, p. 207-213, 

2012. 

 

ROSSA, U. B.; ANGELO, A. C.; NOGUEIRA, A. C.; 

REISSMANN, C. B.; GROSSI, F.; RAMOS, M. R. 

Fertilizante de liberação lenta no crescimento de mudas 

de Araucaria angustifolia e Ocotea odorifera. Floresta, 

Curitiba, v. 41, n. 3, p. 491-500, 2011. 

 

ROSSA, U. B.; ANGELO, A. C.; WESTPHALEN, D. 

J.; UTIMA, A. Y.; MILANI J. E. F.; MONZANI R. M. 

FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO LENTA NO 

DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE Schinus 

terebinthifolius e Sebastiania commersoniana. 

Floresta, Curitiba, PR, v. 43, n. 1, p. 93 - 104, 2013.  

 

ROSSA, U. B.; ANGELO, A. C.; WESTPHALEN, D. 

J.; UTIMA, A. Y.; MILANI, J. E. F.; MONZANI, R. M. 

Fertilizante de liberação lenta na produção de mudas de 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms. Revista 

Agrocientífica, Joaçaba, v. 1, n. 1, p. 23-32, 2014. 

 

SGARBI, F.; SILVEIRA, R. L. V. A.; HIGASHI, E. N.; 

ANDRADE E PAULA, T.; MOREIRA, A.; RIBEIRO, 

F. A. Influência da aplicação de fertilizante de liberação 

controlada na produção de mudas de um clone de 

Eucalyptus urophylla. In: SIMPÓSIO SOBRE 

FERTILIZAÇÃO E NUTRIÇÃO FLORESTAL, 1999. 

Anais... Piracicaba-SP: IPEF, 1999. 4p. 

 

VALERI, S. V.; CORRADINI. L. Fertilização em 

viveiros para produção de mudas de Eucalyptus e Pinus. 

In: GONÇALVES, J. L. M.; BENEDETTI, V. Nutrição 

e fertilização florestal. Piracicaba: Instituto de Pesquisa 

Florestal, 2000. Capítulo 6, p. 167-190. 

 

WENDLING, I.; GUASTALA, D.; DEDECEK, R. 

Características físicas e químicas de substratos para 

produção de mudas de Ilex paraguariensis st. hil. 

Revista Árvore, Viçosa, v.31, n.2, p.209-220, 2007. 

 

WILSEN NETO, A.; BOTREL, M. C. G. Doses de 

fertilizante de liberação lenta na produção de mudas de 

Pinus. Agrarian, v.2, n.3, p.65-72, 2009. 
  



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do uso dos substratos cama de frango (CF) e esterco 

bovino (EB) no desenvolvimento e qualidade de mudas de Tectona grandis Linn.F., produzidas no viveiro da 

Universidade Federal do Oeste do Pará. As sementes obtidas na Fazenda Macaca localizada na cidade de Monte Alegre 

– Pará. Foi utilizado um (DIC), com esquema fatorial duplo 3 x 4, sendo 3 dosagens de cama de frango (0%, 10% e 20%) 

e 4 dosagens de esterco bovino (0%, 10%, 20% e 30%), totalizando 12 tratamentos, parcelas com 10 tubetes, repetidas 

três vezes com 30 mudas, totalizando 360. O substrato base foi de 10% de palha de arroz carbonizada, 10% de fibra de 

açaí e terra preta. Foi analisada a altura da parte aérea (H), diâmetro do coleto (DC), massa seca aérea (MSA), massa seca 

radicular (MSR) e massa seca total (MST), e o Índice de Qualidade de Dickson (IQD). Para H e DC não houve a interação 

entre CF e EB. O T4 tem as melhores respostas para altura, já as combinações T10, T12 e T8 possui bons resultados. Para 

DC o melhor foi o T4, sendo possível destacar o T11, T12 e T8. Para MSA, MSR, MST e IQD houve interação entre os 

substratos. O T4 possui a maior MSA, seguido do T10 e T12. Para MSR o melhor foi o T2 e T4, bons resultados também 

no T6 e T11, ambos com a CF em sua composição. Para MST o melhor tratamento foi o T4, seguido do T2 e T6, e ainda 

o T12. Para o IQD os melhores estão no T11 e T12. Para altura e diâmetro do coleto apesar da não interação estatística 

entre os substratos os resultados mostram uma boa alternativa. Recomenda-se a utilização do esterco bovino e cama de 

frango como parte do substrato para a produção de mudas de teca,  

Palavras-chave: esterco bovino, cama de frango e viveiro florestal. 

 

Effect of substrate on the development of seedlings from teak (Tectona grandis Linn.F.) 

 
ABSTRACT: The objective of the present study was to evaluate the effect of the use of the bedding of chicken (CF) and 

bovine manure (EB) on the development and quality of Tectona grandis Linn.F. seedlings, produced in the nursery of the 

Federal University of the West of Pará. The seeds obtained at Fazenda Macaca located in the city of Monte Alegre - 

Pará. One (DIC) was used, with a 3 x 4 double factorial scheme, with 3 doses of chicken bed (0%, 10% and 20%) and 4 

dosages of cattle manure (0%, 10%, 20% and 30%), totaling 12 treatments, plots with 10 tubes, repeated three times with 

30 seedlings, totaling 360 seedlings. The base substrate was 10% charcoal rice straw, 10% acai fiber and black soil. The 

height of the aerial part (H), collection diameter (DC), aerial dry mass (MSA), root dry mass (MSR) and total dry mass 

(MST), and Dickson Quality Index (IQD) were analyzed. For H and DC there was no interaction between CF and EB. 

The T4 has the best answers for height, since the combinations T10, T12 and T8 have good results. For DC the best was 

the T4, being possible to emphasize the T11, T12 and T8. For MSA, MSR, MST and IQD there was interaction between 

the substrates. T4 has the highest MSA, followed by T10 and T12. For MSR the best was T2 and T4, good results also in 

T6 and T11, both with CF in its composition. For MST the best treatment was T4, followed by T2 and T6, and still T12. 

For IQD the best are on T11 and T12. For height and diameter of the collection, despite the non-statistical interaction 

between the substrates, the results show a good alternative. 

Keywords: bovine manure, poultry litter; forest nursery. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A teca (Tectona grandis Linn. F.) é uma espécie 

arbórea decídua de floresta tropical, pertencente à 

família Lamiaceae, a qual pode ser utilizada na 

construção naval, movelaria, estruturas, chapas, 

painéis, mais especialmente na produção de peças 

de usos nobres e moveis finos devido a sua 

resistência á ação do sol, calor, frio, água de chuva 

e do mar (TRAZZI, 2013). Uma diferença 

importante na produção de mudas de teca é que a 

espécie exige luz direta desde a fase de sementeira, 

não havendo necessidade de investimentos para a 

construção de telhados de proteção solar 

(FIGUEIREDO, 2005). 

Aliado a isso, o substrato tem o papel 

fundamental de fornecer às mudas todas as 

condições químicas, físicas e biológicas, para um 

crescimento saudável, oferecendo assim condições 

de transformar seu potencial genético em 

produtividade (SIMÕES et. al., 2012). A 
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necessidade crescente de mudas com 

características desejáveis e resistência as condições 

adversas exige dos viveiristas a formulação de 

substratos adequados, que propiciem um controle 

de qualidade eficiente e seguro, principalmente 

para as espécies nativas (SILVA, et al., 2012). 

A adubação orgânica com resíduo de origem 

animal é uma opção viável para manter os níveis de 

fertilidade, para reduzir os custos, aumentar a 

produtividade, melhorar as propriedades químicas 

e físicas do solo, diminuir a poluição e aumentar a 

eficiência de uso e qualidade nutricional nos 

sistemas de produção (Pinto, et al, 2016). 

A principal característica do esterco de gado, 

além de ser um fornecedor de nutrientes às plantas, 

por contribuir para melhoria das condições físicas, 

químicas e biológicas do solo, de maneira que ele 

possa funcionar como um bom substrato para o 

crescimento e desenvolvimento de mudas de 

espécies florestais, podendo ainda ocasionar o 

aumento da capacidade de troca catiônica, da 

retenção de água, da circulação de ar, da presença 

de substância de crescimento e do aumento da 

agregação são mais importantes que os minerais 

adicionados pelo esterco bovino (GOMES, 2001). 

O esterco de aves é aplicado normalmente junto 

com a cama que é colocada para acomodar frangos, 

sendo um material bem farelado, escuro e frio, 

muito rico em nitrogênio e sem excesso de amônia, 

tornando-se um material bastante interessante na 

composição de um substrato (TRAZZI, 2013). 

As características morfológicas são as mais 

utilizadas para indicar a qualidade das mudas, 

apresentando como um dos principais indicadores 

o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), que 

integra a robustez e o equilíbrio da distribuição da 

fitomassa. Esse índice faz a ponderação de vários 

parâmetros importantes, que são: massa seca total, 

massa seca aérea, massa seca da raiz, diâmetro de 

colo e altura das mudas (SILVA, 2014). 

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho 

foi avaliar os efeitos do uso dos substratos cama de 

frango e esterco de gado no desenvolvimento e 

qualidade de mudas de Tectona grandis produzidas 

em viveiro florestal. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi implantado no viveiro 

experimental de produção de mudas do Instituto de 

Biodiversidade e Florestas (IBEF) da Universidade 

Federal do Oeste do Pará (UFOPA), situado na 

Unidade Tapajós, Campus Santarém, Estado do 

Pará. O clima da região, segundo a classificação de 

Köppen, é quente e úmido (Ami – equatorial) com 

pequenas estações secas, temperatura média entre 

25°C e 27°C com umidade relativa do ar em média 

de 90%, e pluviosidade elevada com média de 

1.500 a 2.500 mm/ano. 

As sementes de Tectona grandis foram 

coletadas na fazenda macaca, no município de 

Monte Alegre, estado do Pará, no mês de setembro 

de 2017. As sementes foram submetidas ao 

processo de quebra de dormência segundo o 

manual de produção de mudas da Embrapa 

(FIGUEIREDO, 2005). Esse processo consiste em 

colocar as sementes em água à noite por três dias, 

e durante o dia ao sol, também por três dias, e 

finalmente colocar as sementes submersas em água 

por mais 24 horas ininterruptas. 

Após a quebra de dormência, as sementes foram 

levadas para o viveiro experimental para serem 

semeadas, em 18 de dezembro de 2017, 

diretamente no substrato em tubetes com 

capacidade de 280 cm³. As mesmas foram 

acondicionadas em casa de sombra (sombrite de 

50%), no qual foram dispostas em bancadas 

suspensas a 80 cm do solo. 

As mudas permaneceram na casa de sombra 

durante 120 dias, sendo irrigadas por sistema 

manual duas vezes ao dia, exceto em dias 

chuvosos. A fim de avaliar a influência dos 

substratos na nutrição das mudas, não houve 

adubação de cobertura no experimento. Após a 

germinação as mudas passaram pelo processo de 

raleio, pois, cada fruto da espécie possui em média 

duas ou três sementes, com isso surgiu a 

necessidade de eliminar as mudas excedentes em 

cada tubete. 

O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado (DIC), esquema fatorial 

duplo 3 x 4, sendo 3 níveis de esterco de frango 

(0%, 10% e 20%) e níveis de esterco de gado (0%, 

10%, 20% e 30%), totalizando 12 tratamentos 

(combinações). As parcelas foram formadas por 10 

tubetes, repetidas três vezes totalizando 30 mudas 

por tratamento e 360 no experimento. O substrato 

base foi constituído por 10% de palha de arroz 

carbonizada, 10% de fibra de açaí e terra preta. 
 

Tabela 1. Tratamentos e porcentagens de insumos utilizados 

para compor o substrato do experimento. 

Tratamentos Cama de Frango Esterco Bovino 

1  - - 

2  - 10 

3  - 20 

4  - 30 
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5 10 - 

6 10 10 

7 10 20 

8 10 30 

9 20 - 

10 20 10 

11 20 20 

12 20 30 

Fonte: os autores. 

 

O experimento foi avaliado durante 120 dias, 

onde se analisou as seguintes características 

morfológicas: H= altura da parte aérea (cm), DC= 

o diâmetro do coleto (mm), MSA= massa seca da 

aérea (g), MSR= massa seca radicular (g), MST=  

massa seca total (g). As avaliações de crescimento 

em altura (H) foram realizadas com intervalos de 

30 em 30 dias, a fim de verificar o desenvolvimento 

inicial de todas as mudas de teca pertencentes ao 

experimento, sendo retirada com auxilio de uma 

régua milimétrica, para o diâmetro do coleto 

utilizou-se um paquímetro digital.   

  Para a obtenção da massa seca 

aérea – MSA e da massa seca radicular – MSR, as 

mudas foram levadas para o laboratório de 

sementes florestais, no qual se separou utilizado 

uma tesoura a parte aérea da radicular, em seguida 

foram acondicionadas em sacos de papel e levadas 

para a estufa com temperatura de 70ºC, ate que as 

mesmas atingissem uma massa constante, em 

seguida foram retiradas e pesadas utilizando uma 

balança digital para se obter o peso tanto da parte 

aérea como da radicular. A massa seca total e o 

Índice de qualidade de Dickson (IQD) (DICKSON 

et al., 1960 - citado por FONSECA et al., 2002) 

foram calculados com em função das 

características morfológicas citadas, sendo a MST 

determinada pela soma da MSA e MSR, e o IQD 

calculado através da fórmula: 

 

      (Equação 1) 

 

Em que: MST: massa seca total (g), H: altura 

(cm); MSA: massa seca aérea (g); DC: diâmetro do 

coleto (mm); MSR: Massa seca radicular (g). 

 

Os dados foram tabelados no programa 

Microsoft Excel 2010, as análises estatísticas 

foram efetuadas no programa Assistat 7.7 Beta para 

determinar as contribuições relativas dos 

parâmetros morfológicos na avaliação da qualidade 

das mudas, comparando as médias pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para altura os melhores valores foram 

encontrados nos tratamentos 4 (30 % EB) com 29,1 

cm, 10 (20% CF e 10 % EB) com 25,6 cm e nos 

tratamentos 12 (20% CF e 30% EB) com 24,4 cm 

e por fim o tratamento 8 (10% CF e 30 EB) com 

24,2 cm. As menores médias foram encontradas no 

tratamento 1 (0% de CF e EB) 9,2 cm, e o 

tratamento 5 (10% CF e 0% EB) com 17,3 cm. 

(Tabela 2). 

A avaliação da altura é importante, pois 

segundo Gomes (2001) as mudas com destaque em 

crescimento inicial diminuem a frequência de 

tratos culturais, minimizando os custos de 

implantação de povoamentos. 

O melhor resultado para altura no tratamento 4 

(0%CF e 30% EB) com média de 29,1 cm mostra 

que a composição do substrato sem o uso da cama 

de frango apresentou resultados satisfatórios 

(Tabela 2).  

Com relação à altura, o uso da cama de frango 

estatisticamente apresentou resultados não 

significativos, no entanto se observamos os 

resultados temos nas combinações que utilizaram 

cama de frango em sua composição alturas com 

médias que ficaram entre 24,2 e 25,6 cm. Com isso 

e possível observar a eficiência do uso do esterco 

bovino com a cama de frango em conjunto, haja 

vista que a teca seria a maior beneficiada com os 

nutrientes que estes substratos podem oferecer. De 

acordo com Alves (2013) maiores alturas implicam 

numa maior área foliar disponível para fotossíntese 

e transpiração e maior matéria seca. 

O uso da cama de frango e do esterco bovino 

como parte do substrato pode beneficiar o 

agricultor, haja vista que tanto a cama de frango e 

principalmente o esterco bovino são fáceis de 

serem adquiridos com um custo praticamente nulo, 

sendo pois muitas vezes até produzidos na própria 

unidade.  

As menores médias para altura mostram que nos 

tratamentos 1 e 5 com 9, 2 e 17,3 cm foram 

encontradas nos tratamentos onde não se utilizou o 

esterco bovino.  

Trazzi et. al.  (2013) que também testou o uso 

do esterco bovino e cama de frango como 

componente do substrato para a produção de mudas 

de teca mostrando que nos tratamentos onde não 

foram utilizados o esterco bovino e onde se utilizou 
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uma proporção mínima (15%) foram os que 

apresentaram as menores médias de altura, o que 

também se assemelha ao presente trabalho. 

A baixa média das alturas pode ser explicada 

pela ausência tanto do esterco bovino como da 

cama de frango, sendo que estes resíduos 

apresentam altos teores de nutrientes, 

principalmente N e P, que para Graciano et. al 

(2006) são eles que principalmente limitam o 

crescimento na fase inicial de produção. 
 

Tabela 2. Análise de variância da altura e diâmetro do coleto 

de mudas de Tectona grandis aos 120 dias sob diferentes 

substratos. 

Tratamentos 
Altura H 

(cm) 
Tratamentos 

Diâmetro do 

Coleto (mm) 

T1 9,2 c T1 2,76 b 

T5  17,3 bc T2  3,66 ab 

T9  18,6 abc T5  3,90 ab 

T7 18,9 abc T9 4,04 ab 

T2 19,9 abc T7 4,05 ab 

T6 21,4 ab T3 4,20 ab 

T3 21,9 ab T10 4,25 ab 

T11 22,7 ab T6 4,32 a  

T8 24,2 ab T8 4,33 a 

T12  24,4 ab T12 4,37 a 

T10 25,6 ab T11 4,42 a 

T4 29,1 a T4 4,43 a 

Médias seguidas das mesmas letras não diferem 

estatisticamente entre si, segundo o teste de Tukey, com 5% 

probabilidade. **Teste F significativo ao nível de 1% de 

probabilidade. 

 

Onde CF= cama de frango e EB= Esterco 

Bovino. Tratamentos: T1= 0%CF/0%EB, T2= 

10%EB, T3= 20% EB, T4= 30%EB, T5=10% CF, 

T6= 10% CF/ 10%EB, T7=10% CF/ 20%EB,  

T8=10% CF/ 30%EB, T9=20% CF, T10= 20% CF/ 

10%EB, T11=20% CF/ 20%EB, T12=20% CF/ 

30% EB. 

 

O uso do esterco bovino o e da cama de frango 

também se mostrou eficiente quando testado em 

produção de mudas de espécies florestais e também 

no desenvolvimento em campo, Oliveira (2008) 

acompanhou este desenvolvimento, para altura 

encontrou as melhores médias para Schinus 

terebinthefolius (aroeirinha) com valores de 19,55 

cm no substrato composto com 40% de cama de 

frango, e 17,36 cm no composto por 60% de esterco 

bovino e para Cedrela fissilis (cedro rosa), 

encontrou valores para altura de 15,25 e 14,75 cm 

para substratos com 40% de CF e 60% de esterco 

bovino de gado, respectivamente. 

Para o diâmetro do coleto as maiores médias 

para esse parâmetro foram encontrados nos 

tratamentos 4 (0%CF e 30% EB) com média de 

4,43 mm, tratamento 11 (20%CF e 30% EB) com 

4,42 mm e ainda no tratamento 12 composto por 

(20% CF e 30% EB) (Tabela 3). 

Com estes resultados podemos observar que o 

uso dos dois substratos em maiores proporções 

apresentaram bons resultados para o diâmetro, 

mostrando ser possível a sua utilização pois quanto 

mais nutrientes estas plantas receberem durante a 

formação fará com que esta muda fique cada vez 

mais espessa nesta região que de acordo com Dias 

(2006), quanto mais espessa indica presença de 

substancias de reserva nos tecidos internos da 

planta que facilitará o início de seu estabelecimento 

em campo e ainda formação de raízes rapidamente. 

Para as menores médias temos os tratamentos 1 

com média de 2,76 mm (0%CF e 0% EB) e ainda 

no 2 (0% CF e 10% EB) com média de 3,66 cm.  

Para estes baixos valores podemos observar a 

ausência tanto da cama de frango como do esterco 

bovino, o que pode ter influenciado em tais valores 

devido a ausência de nutrientes que o uso destes 

substratos deixou de oferecer devido a ausência 

nesses tratamentos. 

 Quando comparamos a teca a espécies 

como o mogno africano em trabalhos de Davide e 

Faria (2008) citado por Alves (2013) que 

encontraram diâmetro de 8 mm e altura de 20 cm 

para o mogno africano, e ainda que espécies que 

apresenta diâmetro menor que 3mm são facilmente 

danificadas por formiga ou por chuvas torrenciais. 

Com isso através dos resultados obtidos pelo 

presente trabalho a teca apresenta aspectos ideais 

de mudas com boa qualidade com médias acima de 

4 mm de diâmetro e alturas de 25 a 29 cm.  

Esse parâmetro se mostra importante porque 

mudas que apresentam um baixo índice no 

diâmetro do coleto e maiores alturas são 

consideradas de qualidade inferior em relação às 

que possuem diâmetro maior e menor altura, pois 

um maior diâmetro de coleto está associado a um 

desenvolvimento maior do sistema radicular, o que 

favorece a sobrevivência e o desenvolvimento da 

muda após o plantio (KRATKA, 2013). 

Podemos observar que no tratamento 4 onde 

apresentou a maior média de 4,43 mm a cama de 

frango não estava presente. Porém os tratamentos 

onde se utilizou 10 e 20% de cama de frango 

também se mostrou eficiente para este parâmetro.  

Oliveira (2008) observou resultados 

significativos ao utilizar esterco bovino, com 

melhores valores de diâmetro para Cedrela fissilis 
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(cedro rosa) nos substratos compostos por 60% de 

esterco bovino. Segundo o mesmo autor, plantas 

com maior diâmetro do colo apresentam maior 

sobrevivência por apresentarem capacidade de 

formação e de crescimento de novas raízes. 
 

Tabela 3. Análise de variância e interação de fatores para 

mudas de Tectona grandis aos 120 dias sob diferentes 

substratos.  

Tratamento

s 

Massa 

seca 

aérea (g) 

Massa 

seca 

radicular 

(g) 

Massa 

seca total 

(g) 

IQD 

T1 0,23 bC 0,94 bB 1,17 bB 0,28 cC 

T2 1,00 aB 3,11 aA 4,11 aA 0,41 cB 

T3 1,04 aB 2,27 aAB 3,31 aA 0,45 cAB 

T4 1,78 aA 3,11 aA 4,89 aA 0,50 cA 

T5 1.01 aA 2,45 aA 3,46 aA 0,53 bC 

T6 1,39 aA 2,72 aA 4,11 aA 0,59 bB 

T7 1,41 aA 1,76 aA 3,17 aA 0,64 bAB 

T8 1,40 aA 2,01 aA 3,41 aA 0,71 bA 

T9 1,29 aA 2,10 abA 3,38 aA 0,77 aC 

T10 1,43 aA 2,56 aA 3,99 aA 0,91 aB 

T11 1,40 aA 2,65 aA 4,04 aA 0,96 aB 

T12 1,47 aA 2,62 aA 4,09 aA 1,05 aA 

QM (CF) 0,48* 0,19 ns 0,70 ns 0,79** 

(EB) 0,76** 1,15* 2,20** 0,08* 

(CF x EB) 0,28* 1,60* 4,11* 0,01* 

Fonte: os autores  

 

Colunas: Letras minúsculas=Esterco bovino, 

Letras maiúsculas=Cama de Frango.Onde CF= 

cama de frango e EB= Esterco Bovino. 

Tratamentos: T1= 0%CF/0%EB, T2= 10%EB, T3= 

20% EB, T4= 30%EB, T5=10% CF, T6= 10% CF/ 

10%EB, T7=10% CF/ 20%EB, T8=10% CF/ 

30%EB, T9=20% CF,  T10= 20% CF/ 10%EB,  

T11=20% CF/ 20%EB, T12=20% CF/ 30% EB. 

 

Para massa seca aérea as médias mais baixas 

foram encontradas nos seguintes tratamentos: T1 

composto por (0%CF e 0%EB) apresentando 

média de 0,23g, T2 (0%CF e 10%EB) com média 

de 1,00g. Já os maiores valores foram encontrados 

no T4 (0% CF e 30% EB) com 1,78g e 1,47g no 

T12 composto por (20%CF e 30%EG). 

Com os resultados citados anteriormente para 

MSA mostram que o uso da cama de frango 

utilizada isoladamente não apresentou resultados 

satisfatórios, diferente do encontrado quando 

acompanhada do esterco bovino mostrando que sua 

interação apresenta bons resultados. 

Para Favalessa (2011) essa variável deve 

sempre ser considerada, visto que indica a 

rusticidade de uma muda, quanto maior, mais 

rustificada será. 

No presente trabalho podemos observar que é 

possível utilizar os dois substratos, diferente do 

encontrado por Trazzi et al. (2013) que utilizou 

isoladamente o esterco bovino e a cama de frango 

para produção de mudas de tecas encontrou no 

tratamento com 35% de CF e 0% de EB o melhor 

resultado.  

Na massa seca radicular a maior média foi 

obtida no tratamento 2 (0%CF e 10%EB) e 4 

(0%CF e 30%EB) com médias de 3,11 g, 

mostrando que o efeito do uso isolado da cama de 

frango apresentou valores não significativos, 

diferente da interação entre esterco bovino e cama 

de frango que apresentou resultados positivos 

(Tabela 3). 

Os tratamentos T1 (0% CF e 0% EB) com 

média de 0,94 g e T7 com 1,76g composto por 

(10% CF e 20% EB) apresentaram média mais 

baixa de massa seca radicular entre os tratamentos, 

sendo estatisticamente inferiores em relação aos 

demais (Tabela 3). 

Oliveira et al. (2004) avaliou o crescimento de 

quatro espécies florestais, produzidas em diferentes 

substratos e constatou que não houve diferenças 

significativas no crescimento radicular das mudas 

produzidas nos substratos com esterco bovino e 

esterco de galinha, para aroeirinha (Schinus 

terebinthifolius), acácia (Acacia holocericeae), 

eucalipto (Eucalyptus urophyla) e cedro 

australiano (Toona ciliata). 

Segundo Carneiro (1995), os maiores valores 

para a massa seca da raiz são indicadores de maior 

porcentagem de sobrevivência no campo, uma vez 

que a presença de raízes fibrosas permite maior 

capacidade de as mesmas manterem-se em 

crescimento e de formação de raízes novas, mais 

ativas, possibilitando maior resistência em 

condições extremas.  

Para massa seca total os maiores valores obtidos 

foram nos tratamentos 4 (0%CF e 30 %EB) que 

apresentou uma média de 4,89g, seguido do 

tratamento 2 (0% CF e 10%EB) e 6 (10% CF e 10% 

EB) ambos com média de 4,11g. E o tratamentos 1 

com média de 1,17g sendo composto por (0%CF e 

0% EB) promoveu estatisticamente o menor 

incremento de biomassa total nas mudas de teca 

(Tabela 3). 

Avaliando a produção de biomassa de mudas de 

teca, submetidas a diferentes soluções nutritivas, 

Trazzi et al (2013), assim como Sarcinelli et al. 

(2004) com mudas de acácia (Acácia holosericea) 

constataram que as maiores reduções na produção 
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de massa seca total foram verificadas nas plantas 

submetidas aos tratamentos sem N, sendo possível 

considerar que esse elemento é fundamental para o 

incremento da massa seca total da teca.  

No presente trabalho podemos observar que o 

uso da cama de frango não se mostrou eficiente 

quando utilizada isoladamente, mais que aliada ao 

esterco bovino é possível observar um maior ganho 

de massa seca total nos tratamentos T10, T11 e 

T12, possivelmente devido aos altos teores de 

nutrientes encontrados nos tratamentos formados 

com este resíduo.  

A teca se mostrou altamente produtora de 

matéria seca quando comparado a outras espécies, 

Oliveira (2008) obteve variáveis de massa seca 

para Schinus terebinthefolius (aroeirinha) com 

médias de 3,01 g, Acacia holocericeae (acácia) 

3,22 g, (eucalipto) 2,94 g e Cedrela fissilis (cedro 

rosa) com 1,31 g, níveis baixíssimos quando 

comparado aos obtidos no presente trabalho. 

As mudas de teca apresentaram redução 

significativa no IQD com a não utilização do 

esterco bovino e da cama de frango, com média de 

0,28 nos tratamentos 1 (0% CF e 0% EB) e média 

de 0,41 no tratamento 2 (0% CF e 10% EB). As 

maiores médias encontradas foram de 0,96 sendo 

encontradas no tratamento 11 (20%CF e 20% EG) 

e no tratamento 12 com valores de 1,05, sendo este 

composto por (20% CF e 30%EB) (Tabela 3), 

mostrando a eficiência da interação entre cama de 

frango e esterco bovino. 

Dickson et al (1960) e Silva (2012) 

preconizaram o valor mínimo de 0,2 para servir 

como indicador mínimo. Oliveira et al. 2004 que 

encontrou valores de IQD de 0,02 para (Eucalyptus 

urophylla), produzido em ambos os substratos, e 

valores iguais a 0,16 a 0,24 para Cedro utilizando 

o esterco bovino no tratamento. Rezende (2013) 

encontrou valores de 0,30 para IQD ao avaliar 

mudas de teca utilizando o substrato de composto 

com biocarvão. 

O uso contíguo destes indicadores, formando o 

IQD, é apontado como um bom indicador da 

qualidade de mudas de espécies florestais em geral 

(GOMES et al., 2002; CALDEIRA et al., 2007), 

sendo igualmente representativo do padrão de 

mudas de teca (CALDEIRA et al., 2012; GOMES 

et al., 2013), sendo que quanto maior este índice, 

maior é a qualidade das mudas. 

Podemos constatar a importância deste 

experimento para a comunidade em geral, 

primeiramente porque não foram encontrados 

estudos que utilizassem a cama de frango e o 

esterco bovino em conjunto para avaliar o 

crescimento da teca, somete separadamente, 

mostrando ai a importância do presente trabalho. 

Com isso podemos ter mais uma alternativa de 

uso destes resíduos, e com isso diversos setores 

serão beneficiados tanto o agricultor 

economicamente, como a muda que terá mais 

fontes de nutrientes para adquirir durante a sua 

formação e por fim o meio ambiente que também 

será beneficiado com a destinação destes resíduos. 

 

CONCLUSÃO 

Para altura e diâmetro do coleto da muda a cama 

de frango pode ser usada como uma alternativa 

viável para compor o substrato. 

Para os parâmetros massa seca aérea, massa 

seca radicular e massa seca total houve a interação 

entre a cama de frango e esterco de gado usado 

conjuntamente. 

Para o índice de qualidade de Dickson os 

maiores índices foram encontrados no tratamento 

12 (20% de cama de frango e 30 % de esterco 

bovino) mostrando também a interação entre os 

dois substratos. 

O uso da cama de frango e do esterco bovino 

como parte do substrato promoveram resultados 

satisfatórios para as mudas de teca, haja vista que 

estes insumos muitas vezes são produzidos na 

própria unidade rural, o que também acarretará 

benefícios ao ambiente o uso destes. A adubação 

com a utilização de resíduos que apresentam fácil 

aquisição e baixo custo como palha de arroz e fibra 

de açaí também podem ser alternativas 

recomendadas que devem ser estudadas devido à 

grande riqueza de nutrientes que estes insumos 

possuem em sua composição.  
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RESUMO:A Eschweilera ovata (Cambess.) Miers tem grande importância na florestas de Mata Atlântica, devido a sua 

a utilização, principalmente na confecção de produtos não-madeireiros. Disponibilizar informações que auxiliem em 

produzir essa espécie e entender o seu comportamento é de fundamental importância para minimizar a exploração em 

florestas de Mata Atlântica. Diante do exposto, objetivou-se com o estudo avaliar a emergência de plântulas de 

Eschweilera ovata em diferentes níveis de luminosidade. O experimento foi realizado no Campus da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas, Bahia, onde se realizou uma distribuição das sementes em dois 

canteiros com à alocação de oito parcelas por tratamento em cada canteiro, foram utilizados três tratamentos com 

diferentes taxas de luminosidade (0%, 50%, 70%) sobre as sementes, o experimento contou com 25 sementes por parcela. 

Após a ocorrência da emergência das sementes ocorreu a contagem das plântulas para a obtenção de dados por tratamentos 

e parcelas, onde para a análises dos dados utilizou-se o teste de Tukey ao nível de 5% de significância empregando o 

software SISVAR 4.6. Observou-se variação significativa na emergência de plântulas em relação aos diferentes níveis de 

luminosidade, no qual o tratamento com 50% de luminosidade demonstraram maior quantidade de plântulas emergidas. 

Palavras-chave: Imbiriba, Vigor, Qualidade fisiológica  

  

Emergence of seeds of Eschweilera ovata (Cambess) Miers submitted to different levels of luminosity 

 
ABSTRACT: Eschweilera ovata (Cambess.) Miers is of great importance in the forests of the Atlantic Forest, due to its 

use, mainly in the manufacture of non-wood products. Providing information that helps to produce this species and 

understand its behavior is of fundamental importance to minimize exploitation in Atlantic Forest forests. In view of the 

above, the aim of this study was to evaluate the emergence of Eschweilera ovata seedlings at different levels of luminosity. 

The experiment was carried out at the Campus of the Federal University of the Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das 

Almas, Bahia, where a seed distribution was carried out in two beds with the allocation of eight plots per treatment in 

each plot. different luminosity rates (0%, 50%, 70%) on the seeds, the experiment counted on 25 seeds per plot. After 

seed emergence, seedling counting was performed to obtain data by treatments and plots, where the Tukey test was used 

at the 5% level of significance using the SISVAR 4.6 software. Significant variation was observed in the emergence of 

seedlings in relation to the different levels of luminosity, in which the treatment with 50% of luminosity demonstrated a 

greater amount of seedlings emerged. 

Keywords: Imbiriba, Vigor, Physiological quality. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Eschweilera ovata (Cambess.) Miers ou 

popularmente chamada de imbiriba, é uma árvore 

pertencente à família Lecythidadeae, possui 

características perenifólia, heliófila, secundária, 

que apresenta frequência ocasional e dispersão 

mais ou menos contínua ao longo de sua área de 

distribuição. Sua madeira é empregada na 

construção civil e naval, em moirões, estacas, bem 

como para serviços de marcenaria, sendo ainda 

indicada para recuperação de áreas degradadas e 

reflorestamento (OLIVEIRA et al., 2012). 

As sementes de Eschweilera ovata são 

consideradas sementes recalcitrantes, onde estas 

sementes perdem a viabilidade em um curto 

período, por tanto a germinação tem que ser 

eficiente, fazendo com que a espécie se estabeleça 

rapidamente no ambiente (GUSSON, 2003). 

Para a realização de teste de germinação 

diversos fatores externos são decisivos no 

desenvolvimento das sementes, dentre eles a 

disponibilidade de água, nutrientes, temperatura e 

luz (SCALON et al., 2001). Entre esses fatores, a 

luz, especialmente se levar em conta a sua 

intensidade no teste, é de extrema importância no 

desenvolvimento das plantas, tendo influência 

direta nas taxas fotossintéticas e o crescimento 

vegetativo (MELO et al., 2008). 
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As modificações nos níveis de luminosidade 

podem acarretar diferentes respostas fisiológicas 

das plantas, como seu desenvolvimento inicial, 

características anatômicas e bioquímicas (REGO, 

POSSAMAI, 2006). O sombreamento artificial é o 

método de estudo mais utilizado em condições de 

viveiro para avaliar o efeito da intensidade da 

luminosidade sobre o desenvolvimento das plantas, 

pois possui a vantagem de isolar e quantificar esses 

valores (ENGEL, 1989). 

Segundo Scalon et al. (2003), cada vez mais as 

análises de desenvolvimento de mudas são 

utilizadas para predizer o grau de tolerância das 

diferentes espécies ao sombreamento. Acredita-se 

que as espécies tolerantes apresentam um 

crescimento mais lento em relação às não-

tolerantes, devido a sua taxa metabólica mais lenta. 

O rápido crescimento em altura quando 

sombreadas é um mecanismo de adaptação das 

plantas competitivas, como forma de escape ao 

déficit de luz (SCALON et al., 2003).  

Conhecer as condições que proporcionam 

emergência rápida e uniforme das sementes é útil 

para fins de semeadura. Neste contexto, este 

trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a 

emergência de plântulas de E. ovataem diferentes 

níveis de luminosidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido no Campus da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), Cruz das Almas, Bahia (12°40’19” 

latitude sul e 39°06’23” de longitude oeste de 

Greenwich e com altitude média de 220 m), 

segundo classificação de Köppen (1948), o clima é 

do tipo tropical quente e úmido. A precipitação 

média é de 1.170 mm por ano, a temperatura média 

anual de 24,5ºC e a umidade relativa do ar de 

aproximadamente 80% (LIMA FILHO et al., 

2013). 

As sementes de E.ovata foram coletadas na 

região do vale do Jequiriça, localizada próximo ao 

município de Laje, BA. Com total de 1252 

sementes. 

As distribuições dessas sementes ocorreram em 

dois canteiros, com as seguintes dimensões: 5,7m 

(comprimento) x 1,2m (largura), nestes canteiros 

foram alocadas parcelas de 0,45 m x 0,45m. Foram 

utilizadas oito parcelas, por tratamento, com 25 

sementes por parcela. 

A emergência das sementes ocorreu após 12 

dias o plantio, onde foi realizada a contagem das 

plântulas por tratamento e para avaliação 

posteriormente. 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado. Os tratamentos estão especificados na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1. Caracterização dos tratamentos Emergência de 

sementes de Eschweiler aovata 

Tratamentos  % Luminosidade 

T1 0 

T2 50 

T3 70 

Fonte: Os autores 

 

Os resultados foram submetidos à análise de 

variância, e quando significativos analisados pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de significância, 

realizadas no software SISVAR 4.6 (2000). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No gráfico de emergência de plântulas 

observar-se que houve variação significativa das 

mesmas em relação aos diferentes níveis de 

luminosidade (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1- Emergência de Eschweileraovata sob 

influência de diferentes luminosidades. 

 

Observou-se que no tratamento com 50% de 

luminosidade ocorreu elevada emergência de 

plântulas quando comparado com os demais níveis 

de luminosidade. 

No entanto houve menor quantidade de 

plântulas emergidas quando submetidas a 0% de 

luminosidade.  De acordo com Gusson (2003) a 

baixa taxa de germinação sob 0% de luminosidade 

é devido a espécie se apresentar tolerância à 

sombra, isso se explica quando Whatley&Whatley 

(1982, apud REGIS, 2008)destacaram que 
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plântulas como as de E. ovataque crescem sob o 

dossel da floresta podem ter seu crescimento 

retardado, sob as baixas condições luminosas. 

Este fato também foi constatado em uma 

pesquisa realizada por Reis et al (2016) na 

Amazônia com espécies da família Lecythidaceae, 

que continha entre as estudadas a espécie E. 

ovanata, onde foi constatado que com o aumento 

da radiação solar as espécies da família consegue 

se desenvolver melhor, porém a E. ovanata 

apresenta características particulares o que 

explicaria que a espécie  tem uma taxa de 

luminosidade ótima para a emergência já que para 

o tratamento com 70% de luminosidade a mesma 

diminui a sua taxa de emergência enquanto que na 

luminosidade a 50% apresentou a maior taxa. 

No entanto, há diferenças climáticas entre a 

Amazônia e o local onde foi realizado o trabalho 

em questão. O que pode ter colaborado para que as 

plântulas submetidas á 70% de luminosidade 

tivessem decréscimo na germinação. Sendo o ideal 

para plântulas produzidas na mesma região ou 

regiões com fatores climáticos próximos, utilizar a 

luminosidade de 50%.  

A luz afeta bioquimicamente e em 

características anatômicas das plantas 

principalmente em seu desenvolvimento inicial 

como a emergência, por tanto o seguinte estudo 

torna-se imprescindível para conhecer como a 

intensidade luminosa pode afetar a emergênciade 

E. ovanata e conhecer as características que são 

afetada pela intensidade aplicada as sementes. 

 

CONCLUSÃO 

A emergência das plântulas de Eschweilera 

ovata é diferente de acordo aos níveis de 

luminosidade, entretanto, quando mantidas sob 

luminosidade de 50% obtiveram valores de 

emergência superior. Com esse estudo é possível 

evidenciar que para produção de mudas de E. 

ovanata para regiões com condições climáticas 

semelhantes, é viável e recomendado que se 

produza mudas com 50% de luminosidade, uma 

vez que a taxa de emergência de plântulas tende a 

diminuir com o aumento da luminosidade. Torna-

se importante compreender qual a luminosidade 

ideal favorece a emergência das plântulas, uma vez 

que a espécie é amplamente explorada, com isso 

produzir mudas de maneira sustentável pode 

minimizar a exploração em florestas nativas e não 

implicar negativamente na renda de produtores que 

se beneficia com a espécie.  
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar (i) os efeitos sobre a emergência de sementes de Leucaena 

leucocephala (Lam.) de Wit (Fabaceae) submetidas a altas temperaturas (<100ºC) e suas influências durante o período de 

duas horas; (ii) apontar se há influência do estresse térmico na taxa de germinação e (iii) apontar qual tratamento facilita 

a emergência do cotilédone para estabelecimento da planta. Os frutos foram coletados de três árvores matrizes localizadas 

no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em seguida, beneficiados e as sementes separadas, 

desinfestadas com hipoclorito de sódio, secas e colocadas no substrato e embrulhadas em papel alumínio, separadamente 

e postas em estufa aquecida nas temperaturas de 40°C, 60°C, 80°C por 2 horas e ainda, a temperatura ambiente (27  ± 

2ºC), sendo considerados T2, T3, T4 e T1, respectivamente. Cada tratamento (temperaturas) foi composto por 5 repetições 

com 25 sementes cada. Foram avaliados os efeitos da temperatura para as sementes de Leucena com os dados sendo 

submetidos a ANOVA e as médias dos tratamentos foram comparada pelo teste de Tukey (p≤0,05).  Comprovaram que 

houve diferenças significativas entre as temperaturas. Sendo possível, assim, concluir após a análise dos resultados para 

cada tratamento, que o T3 (60ºC) mostrou-se temperatura ótima para germinação das espécies e de emergência das 

sementes de L. leucocephala, enquanto o T4 (80°C) apresentou inviabilidade, retirando o vigor e poder germinativo das 

sementes, podendo, com técnicas adequadas, ser utilizado para o controle da proliferação ruderal da espécie. 

Palavras-chave: germinação, Fabaceae, temperatura, nordeste brasileiro. 

 

Emergence of Leucaena leucocephala seedlings with seeds submitted to thermal stress, Pernambuco, 

Brazil 

 
ABSTRACT: This work aims to evaluate (1st) the effects on the emergence of Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 

(Fabaceae) seeds submitted to high temperatures (<100ºC) and their influence during the two hour period; (2nd) to 

indicate if there is influence of the thermal stress on the germination rate and; through HSD Tukey (p≤0,05) tests (3rd) 

to indicate which treatment facilitates the emergence of the cotyledon to establish the plant. The seeds were collected 

from three parent trees located on the campus of the Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE). Subsequently, 

seed treatment and preparation of the washed sand substrate of the river were done. Subsequently, 15 sand samples were 

wrapped in aluminum foil containing 25 seeds in each sample. The packages were preheated at temperatures of 40°C, 

60°C, 80°C for 2 hours, and for each temperature were 5 replicates of river washed sand, including the control, which 

was the room temperature treatment (RT) (23°C to 26°C); the data were analyzed statistically through the software 

Assistat and R. In the analysis of variance (ANOVA) and the Tukey test, proved that there were significant differences 

between the temperatures. It is possible, therefore, to conclude after the analysis of the results for each treatment, that 

T3 (60ºC) was shown to be more efficient for germination and emergence of L. leucocephala seeds, while T4 (80°C) 

presented non-viability, removing the vigor and germinative power of the seeds, and, with appropriate techniques, be 

used to control the ruderal proliferation of the species. 

Keywords: germination, Fabaceae, temperature, Brazilian northeast. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 

(Fabaceae), vulgarmente denominada Leucena, é 

uma leguminosa arbórea, originária da América 

Central, com uso bastante diversificado, como na 

alimentação animal nas regiões tropicais onde as 

pastagens predominantes não são capazes de 

atender às demandas de energia, proteína e 

minerais, especialmente onde a estação seca é mais 

prolongada (VEIGA, SIMÃO NETO, 1992). Além 

de forragem de boa qualidade, a Leucena produz 

grande quantidade de sementes viáveis, o que 

facilita sua propagação em larga escala (SOUSA et 

al., 2019).  

A Leucena é uma planta de rápido crescimento, 

chegando a atingir até três metros de altura no 

primeiro ano e grande desenvolvimento radicular 

(DRUMOND, 2001; SURAJ, VARGHESE, 2019). 

A espécie é uma excelente alternativa madeireira, 

para as condições semiáridas do nordeste 
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brasileiro, devido à boa adaptabilidade e ao bom 

desempenho silvicultural, pode ser utilizada como 

lenha para energia e estacas tratadas para cercas, 

destacando-se a vantagem de servir como 

alternativa para a preservação das espécies nativas 

(ROSA, 2009). 

 Segundo Drumond, Ribaski (2010) e Santos et 

al. (2019), além de muito utilizada para a 

recuperação de paisagens florestais degradada, esta 

apresenta simbiose com bactérias fixadoras de 

nitrogênio, é o que configura à espécie a 

característica de possuir um rápido crescimento e 

dispersão. 

É importante ressaltar também, que a Leucena é 

responsável pela criação de maciços densos no 

solo, impedindo o crescimento de outras espécies 

em seu raio de alcance (SILVA, 2016). Este fator, 

juntamente com sua larga produção de sementes e 

facilidade de dispersão das mesmas, a classifica 

uma espécie invasora agressiva (MENEZES et al., 

2018), no entanto, para Cattani (2009) e Costa, 

Duringan (2010) a considera como uma espécie 

ruderal, apta para se desenvolver em ambientes de 

uso e ocupação antrópicas. Entre eles, pode-se 

considerar locais abertos que possuem 

temperaturas elevadas. 

Sabe-se que a temperatura é um dos fatores 

utilizados na quebra de dormência das sementes de 

Leucena, por ser uma semente ortodoxa, 

fotoblásticas neutras (OLIVEIRA, MEDEIROS 

FILHO, 2007). Existem estudos para determinar as 

temperaturas ótimas para sua germinação, 

entretanto, por ser uma espécie cosmopolita a 

Leucena apresenta uma grande faixa de 

temperatura ótima para sua germinação (NETO et 

al, 2015). 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo 

avaliar (i) a germinação das sementes e emergência 

de plântulas de Leucaena leucocephala submetidas 

a altas temperaturas (<100ºC); (ii) identificar se há 

influência do estresse térmico na taxa de 

germinação e; (iii) indicar qual tratamento facilita 

a emergência de plântulas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos de Leucaena leucocephala foram 

coletadas de três árvores matrizes localizadas na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE), campus Recife, 8º04'03''S e 34º55'00''W.  

Após a coleta, os frutos foram levados para o 

Laboratório de Análise de Sementes Florestais 

(LASF) pertencente ao Departamento de Ciência 

Florestal (DCFL/UFRPE), beneficiados e as 

sementes esterilizadas com hipoclorito a 0,05% por 

5 minutos, em seguida, lavadas com água corrente 

por aproximadamente, 5 minutos, até não 

apresentar odor aparente do hipoclorito, 

posteriormente, postas em bancada sobre papel 

toalha para secagem por 12 h até a instalação do 

experimento. 

As sementes foram contadas, separadas e 

colocadas no substrato areia lavada, peneirada (14 

mesh) e esterilizada em estufa a 110 ± 3 ºC por 12 

h 

Após as sementes serem colocadas no substrato, 

foram embrulhadas separadamente e, colocadas em 

estufa em diferentes temperaturas. 

As temperaturas consideradas foram: 

temperatura ambiente 27  ± 2ºC considerada como 

controle (T1), 40°C (T2), 60°C (T3) e 80°C (T4) 

por duas horas; contendo 5 repetições para cada 

substrato e 25 sementes, totalizando 125 sementes 

por tratamento. 

Após o tempo de aquecimento, as amostras 

foram retiradas e postas em bancada para 

resfriamento à em temperatura ambiente, 

juntamente com o tratamento controle (T1), em 

seguida, foram transferidas para as caixas acrílicas 

tipo gerbox (11x11x4 cm) e colocadas entre 

substrato e umedecidas. 

Com intervalos de três dias, o substrato foi 

umedecido com água e as amostras receberam 

110ml, atingindo assim a capacidade de pote total 

(CPt). O cálculo para umedecimento do substrato 

foi baseado de acordo com Brasil (2009), onde em 

500g de areia foram colocados 200ml de água em 

um coador e o volume retido é igual a 100% da CPt. 

Por L. leucocephala pertencer à família Fabaceae, 

os substratos foram umedecidos à 60% da CPt.   

Foram consideradas sementes germinadas e 

contadas como plântulas emergidas após a abertura 

dos cotilédones. Com a contagem, as plântulas 

emergidas foram retiradas dos substratos. 

As observações e contagem foram realizadas 

durante 12 dias, momento em que não houve mais 

plântulas emergidas.   

A taxa de germinação (G%) foi calculada 

através da Equação 1 adaptada de Carvalho, 

Carvalho (2009): 

 

𝐺% =
𝑁

125
∗ 100  (Equação 1) 
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em que, G%: taxa de germinação; e N= número de 

sementes germinadas no final do experimento. 

O experimento foi montado em Delineamento 

Inteiramente Casualizado com quatro tratamentos 

e cinco repetições. 

Para detectar se existem diferenças entre os 

tratamentos foi realizada a análise de variância 

(ANOVA) das variáveis de temperatura. 

Apresentando diferença significativa foi realizado 

o teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

As análises estatísticas foram obtidas através 

dos seguintes softwares, Assistat Software versão 

7.7 (SILVA, AZEVEDO, 2016) e R (BROMAN et 

al., 2003).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Pela ANOVA, houve diferença entre os 

tratamentos, onde os tratamentos de temperatura 

apresentaram diferenças no que diz respeito à 

emergência das plântulas de Leucena (ANOVA, F 

= 99,35 > Ftab = 3,23; p = 1,48). 

    Os tratamentos T1 (controle), T2 e T3 

diferenciam entre si. T4 não apresentou valores 

pois devido às altas temperaturas houve a perda do 

vigor total das sementes, T1 e T2 não obtiveram 

resultados tão eficientes quanto o esperado, tendo 

em vista o que Brancalion et al (2010) afirma, que, 

em temperaturas entre 25ºC e 30ºC espécies 

pioneiras e de região onde há florestas ombrófilas 

estas é a temperatura ótima para germinação de 

sementes com a características similares à 

Leucaena leucocephala. 

  T3 apresenta a maior das médias e isso dá-se 

provavelmente pela temperatura adequada para a 

germinação das sementes de L. Leucocephala em 

areia (Figura 1). 

 
 
Figura 1 - Teste de Tukey (p≤0,05) para diferença de médias 

no substrato areia. 

 

O tratamento à 60ºC (T3) obteve melhor 

resultado totalizando 81,6% das plântulas 

emergidas diferindo dos demais (Figura 2) 

corroborando com Félix et al (2018) que afirma que 

para L. leucocephala o ponto de germinação ótima 

dá-se em temperaturas maiores que 35ºC. 

 
 

Figura 2 – Taxa de germinação e emergência de plântulas de 

Leucaena leucocephala sob os diferentes tratamentos de 

temperatura em substrato areia. 

 

No tratamento à 80ºC (T4) não houve 

germinação das sementes e emergência das 

plântulas, pois a alta temperatura, provavelmente, 

impossibilitou o crescimento e viabilidade das 

mesmas o que entra de acordo com a pesquisa de 

Bichoff et al. (2018) onde, sementes de Leucaena 

spp., submetidas a 80ºC por mais de 20 minutos 

impossibilitam a germinação.  
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Os tratamentos T1 (controle) e T2 apresentaram 

o desenvolvimento de fungos Aspergillus niger e 

A. Flavus que não foram detectados nos 

tratamentos T3 e T4. Estes fungos, são inibidos e 

perdem sua ação fúngica entre 60 e 100ºC (YIN, 

CHENG, 1998). 

Para erradicação da proliferação de espécies 

ruderais como a Leucena, este estudo aponta a 

inviabilidade do vigor das sementes a temperaturas 

>80ºC, sendo assim, práticas de incineração de 

sementes ajudariam na diminuição da dispersão. 

 

CONCLUSÃO 

Foi possível concluir após a análise dos 

resultados para cada tratamentos, que houve 

interferência das temperaturas na taxa de 

emergência das plântulas de Leucaena 

leucocephala. o T3 (temperatura de 60ºC) mostrou-

se mais expressivo quanto ao aumento do poder 

germinativo das sementes da espécie estudada, 

enquanto o T4 (temperatura de 80°C) se mostrou 

inviável para a germinação da espécie, em 

comparação aos outros tratamentos, podendo ser 

utilizado para  o controle da proliferação e 

dispersão da espécie. 
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RESUMO: Na literatura são escassas as informações sobre as recomendações em relação a adubação aplicadas a S. 

tenuifolia. Nesse sentido, objetivou-se com a pesquisa avaliar a emergência de plântulas da espécie S. tenuifolia (unha de 

gato) submetidas à adubação com diferentes doses de fertilizantes de liberação controlada. O experimento foi realizado 

na estufa do Campus Professora Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí, localizado no município de Bom 

Jesus- PI. As sementes utilizadas de S.tenuifolia foram previamente coletadas de árvores matrizes localizadas no 

município de Cristino Castro-PI.  O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado correspondendo a cinco doses 

de fertilizante de liberação controlada - FLC (0; 0,6; 1,2; 1,8 e 2,4 kg de FLC /m3 de substrato) com cinco repetições. 

Para o preenchimento dos tubetes de 50 cm3 capacidade foi utilizado o substrato comercial Carolina II. Na instalação 

foram distribuídos 45 L de substrato Carolina II separando-as por dose e em seguida, adicionando o fertilizante de 

liberação controlada (Osmocote®) para efeito de homogeneização. Aos 78 dias após a semeadura, foi realizada avaliação 

da emergência das plântulas, fazendo a contagem das plântulas. Avaliou-se a porcentagem de emergência pela relação: 

número de plântulas emergidas/ número total de sementes semeadas vezes 100. Ao final os dados foram submetidos a 

análise de variância e ao verificar diferenças significativas pelo teste F a 5% de probabilidade os tratamentos foram 

submetidos à análise de regressão polinomial. Foi observada pela análise de regressão, que a emergência de plântulas foi 

diferenciada de acordo com doses de fertilizantes de liberação controlada, sendo observadas médias variando entre 20% 

e 90%. Recomendando que, para as condições deste estudo doses com maiores concentrações de fertilizante de liberação 

controlada (2,4 kg de FLC/m3 de substrato) resultaram em maiores emergências de plântulas para a referida espécie.  

Palavras-chave: Adubação, fertilização florestal, unha de gato. 

 

Emergence of seedlings of reinstated genus Senegalia tenuifolia (L). Britton & Rose under orders of FLC 

 
ABSTRACT: Literature on the recommendations regarding fertilization applied to S. tenuifolia are scarce. Therefore, 

the objective of this study was to evaluate the emergence of S. tenuifolia (cat's claw) seedlings submitted to fertilization 

with different doses of controlled release fertilizers. The experiment was carried out in the greenhouse of the Professor 

Cinobelina Elvas Campus of the Federal University of Piauí, located in the municipality of Bom Jesus-PI. And the seeds 

of S.tenuifolia were previously collected from matrix trees located in the municipality of Cristino Castro-PI. The 

experimental design was completely randomized with five doses of FLC (0, 0.6, 1.2, 1.8 and 2.4 kg of FLC / m3 of 

substrate) with five replicates. The commercial substrate Carolina II was used to fill the tubes of 50 cm3 capacity. In 

general, 45 L of Carolina II substrate were separated by dose and then added the controlled release fertilizer 

(Osmocote®) for homogenization effect, 78 days after sowing, seedlings emergence evaluation was performed, counting 

the seedlings. The percentage of emergence was evaluated by the ratio: number of seedlings emerged / total number of 

seeds seeded 100 times. At the end the data were submitted to analysis of variance and when verify significant differences 

by the test F at 5% of probability the treatments were submitted to the polynomial regression analysis. It was observed 

by the regression analysis that the emergence of seedlings was differentiated according to doses of controlled release 

fertilizers, with averages varying between 20% and 90%. Therefore it is recommended that for the conditions of this 

study, doses with higher concentrations of controlled release fertilizer (2.4 kg FLC / m3 substrate) resulted in greater 

emergence of seedlings for this species. 

Key words: Fertilization, forest fertilization, cat's claw.  

 

 
INTRODUÇÃO 

O bioma Caatinga abrange uma área com cerca 

de 800.000 Km2, que se estende por grande parte 

da região Nordeste até o norte mineiro (PINHEIRO 

et al., 2007). É a região natural brasileira menos 

protegida, pois as unidades de conservação cobrem 

menos de 2% do seu território (LEAL et al., 2003). 
Embora sua extensão e peculiaridade, o bioma, 

relacionados aos demais ainda é o menos protegido 

(MOURA et al., 2016). 

A Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose é 

uma espécie nativa da Caatinga pertencente à 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 596 

 
 

 

subfamília Mimosoideae (Fabacea) conhecida 

vulgarmente como unha de gato, serra goela ou 

calumbí (ARAÚJO et al., 2014). Distingue-se das 

demais espécies principalmente pela presença de 

folíolos diminutos. Ela está distribuída na América 

do Sul e México e seu complexo taxonômico é de 

difícil delimitação (QUEIROZ, 2009). 

O processo de propagação da maioria das 

espécies florestais nativas acontece via sexuada, 

portanto é preciso explorar a fisiologia das 

sementes (REGO et al., 2009). A pouca 

disponibilidade de informações básicas atrapalha a 

aplicação nos programas silviculturais 

(FERREIRA, 2000) que pode resultar em falhas de 

operações de restauração florestal (SILVA, 2015). 

Barbosa et al. (2003) diz que, para a produção 

de mudas de espécies arbóreas a fertilização do 

substrato é uma das fases mais importantes, uma 

vez que o conhecimento sobre tais e a quantidade 

necessária para a planta ajuda no seu crescimento, 

e obtenção de mudas vigorosas. Ainda de acordo 

com esse autor o crescimento e qualidade das 

mudas podem ser adquiridos por meio da 

fertilização mineral, com base em apresentações de 

melhor desenvolvimento, no maior número de 

sobreviventes em campo e na precocidade. Dentre 

os inúmeros tipos de adubos existentes no mercado, 

variando tanto na sua composição, forma (pó, 

grânulos e encapsulados) e solubilidade, os adubos 

de liberação controlada (adubos encapsulados) são 

uma forma alternativa utilizada por viveiristas não 

na etapa de produção de mudas (MORAES NETO 

et al., 2003). 

Devido à demanda do mercado de produção de 

mudas para fins de recuperação de áreas 

degradadas, reflorestamentos, surgiram inúmeros 

fertilizantes, que variam na sua composição, forma 

e solubilidade com vistas a otimizar processo 

produtivo de mudas (VALERI; CORRADINI, 

2000; MORAES NETO et al., 2003). 

Na tentativa de ser obter mais conhecimento 

acerca do tema, objetivou-se com a realização 

dessa pesquisa avaliar a emergência de plântulas da 

espécie S. tenuifolia (unha de gato) submetidas à 

adubação com diferentes doses de fertilizante de 

liberação controlada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na estufa do 

Campus Professora Cinobelina Elvas da 

Universidade Federal do Piauí, localizado no 

município de Bom Jesus- PI. As sementes 

utilizadas de S. tenuifolia foram previamente 

coletadas de árvores matrizes localizadas no 

município de Cristino Castro-PI. 

Logo após a coleta dos frutos em campo, estes 

foram alocados em sacos plásticos e levados ao 

laboratório de Microbiologia de Solos e Plantas 

para ser realizado o processo de extração e 

beneficiamento das sementes. As sementes não 

apresentam dormência, por isso as mesmas não 

passaram por nenhum procedimento de quebra de 

dormência.  

Os recipientes utilizados foram tubetes de 50 

cm3 de capacidade. Estes previamente foram 

desinfestados, passando por uma pré-lavagem com 

água e sabão utilizando uma escova própria para 

sua lavagem com o intuito de retirar todos os 

resíduos restantes dentro dos tubetes, 

posteriormente os mesmos foram desinfestados 

com uma solução contendo hipoclorito de sódio 

juntamente com água, numa proporção de 5 mL 

para cada litro de água. 

Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado correspondendo a cinco doses de 

fertilizante de liberação controlada - FLC (0; 0,6; 

1,2; 1,8 e 2,4 kg de FLC / m3 de substrato) com 

cinco repetições. 

Para preenchimento dos recipientes foi utilizado 

substrato comercial Carolina II composto por Turfa 

de Sphagno, Vermiculita expandida, resíduo 

orgânico agroindústria classe A (casca de arroz 

torreada), calcário dolomítico, gesso agrícola e 

fertilizante NPK (traços), apresentando as 

seguintes características: pH = 5,5 (± 0,5); 

condutividade elétrica = 0,4 (± 0,3) mS cm-1; 

densidade = 155 kg m-³; capacidade de retenção de 

água – CRA (10) = 55% e umidade máxima = 60%. 

Posteriormente, no momento da instalação foram 

distribuídos 45 L de substrato Carolina II sobre 

uma lona separando-as por dose e em seguida, foi 

adicionado o fertilizante de liberação controlada 

(Osmocote®) para homogeneização. 

Logo em seguida, após o preenchimento foi 

realizada semeadura em tubetes de 50 cm3 com seis 

estrias com uma semente por cada tubete a uma 

profundidade de 1,5 cm, na sequência os tubetes 

preenchidos foram acondicionados em bandejas e 

estas alocadas em casa de sombra. 

Durante toda condução do experimento, o 

regime hídrico na casa de sombra foi sistematizado 

com três irrigações diárias com duração de 3min, 

com o intervalo de cinco horas entre uma irrigação 

e outra. 
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A avaliação da emergência das plântulas foi 

realizada aos 78 dias após a semeadura, realizando 

a contagem das plântulas. Avaliou-se a 

porcentagem de emergência pela relação: número 

de plântulas emergidas/ número total de sementes 

semeadas vezes 100. 

Ao final os dados foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) e ao verificar diferenças 

significativas pelo teste F a 5% de probabilidade os 

tratamentos foram submetidos à análise de 

regressão polinomial. As análises foram realizadas 

empregando o software Sisvar 5.6 (FERREIRA, 

2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi observada na análise de regressão, que a 

emergência de plântulas foi diferenciada de acordo 

com doses de fertilizantes de liberação controlada 

para a referida espécie, sendo observadas médias 

variando entre 20% e 90% (Figura 1). 

 
Figura 1 - Emergência (%) de plântulas de Senegalia tenuifolia 

(L.) aos 78 dias após semeadura, cultivadas sob diferentes 

doses de FLC (Fertilizantes de Liberação Controlada). 

 

A medida que as doses de FLC aumentam, as 

porcentagens de emergência das plântulas 

apresentam comportamento crescente (Figura 1). 

Porém a dose 0, no qual não houve aplicação de 

fertilizante obteve uma porcentagem de 

emergência de 45,95% (Figura 1). Mesmo 

apresentando esta porcentagem as doses com 

maiores valores de FLC (1,8 e 2,4 kg de FLC / m3 

de substrato) apresentaram maiores porcentagens 

de emergência 60,81% e 86,49% respectivamente. 

Indicando que para as condições deste estudo doses 

com maiores concentrações de FLC resultaram em 

maiores emergências de plântulas para a espécie de 

Senegalia tenuifolia. 

À emergência das plantas e a aparente 

influência das doses de FLC, provavelmente indica 

que a reserva das sementes não fornece nutrientes 

suficientes, no qual as maiores doses utilizadas 

proporcionaram maiores porcentagens de 

emergência das plântulas de S. tenuifolia. 

O fato de o fertilizante de liberação controlada 

ter apresentado resultados positivos na emergência 

das plântulas, também pode ser explicado por este 

permitir disponibilidade sucessiva de nutrientes 

para as mudas, durante um determinado tempo, 

dependendo da sua formulação (MENDONÇA et 

al., 2004a, b, c). 

Segundo Mendonça et al. (2008), o fertilizante 

de liberação controlada Osmocote® está sendo 

bem utilizado, isso se deve ao seu sucesso na 

produção de mudas de diversas espécies. Ele 

afirma que o Osmocote®, para a produção de 

mudas de tamarindeiro (Tamarindus indica L.), 

além de permitir uma contínua disponibilidade de 

nutrientes para as mudas, durante um tempo maior, 

com a utilização deste existe menor possibilidade 

de ocorrer deficiência de nutrientes durante o 

período de formação das mudas, o que dispensaria 

aplicações parceladas de outras fontes, fazendo 

com que os custos operacionais sejam reduzidos na 

formação das mudas. 

Essa disponibilidade gradual dos nutrientes ao 

sistema radicular atua em função da temperatura e 

umidade do substrato, coincidindo com o período 

de crescimento mais ativo das plantas (TOMAS 

ZEWSKA et al., 2002), diminuindo o efeito 

salinizante e promovendo uma distribuição 

homogênea dos nutrientes (SCIVITTARO et al., 

2004). 

Para recipientes de pequeno volume (50 cm3), 

por exemplo, observa-se a importância e a 

necessidade do uso de fontes de nutrientes de 

liberação lenta, porque permite que as raízes 

absorvam quantias de nutrientes durante um maior 

intervalo de tempo. Desta forma, há uma 

compensação do reduzido volume de substrato a 

ser explorado, principalmente no momento em que 

a muda tem volume adequado de raízes para a 

absorção de água e nutrientes, além de suficiente 

área foliar para absorção de energia radiante e CO2 

(DEL QUIQUI et al., 2004).  

Analisando esses resultados de emergência em 

relação as maiores doses, observa-se que na 

realização posteriores de outros experimentos de 

tratamentos pré germinativos nas sementes S. 

tenuifolia, podem ser indicados doses maiores, 

descartando o uso de menores doses, a fim de 

proporcionar resultados eficazes de alta taxa 

germinativa. Nota-se que a espécie ainda apresenta 

uma escassez nos seus estudos e por ser uma nativa 

y = 20,649x2 - 29,962x + 42,435

R² = 0,9513
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da Caatinga torna-se necessário pesquisas sobre 

técnicas operacionais voltadas a seu 

comportamento fisiológico, em especial a 

germinação, para obtenção de sucessos no processo 

de restauração florestal. 

Vale ressaltar, que os resultados sobre efeito de 

fertilizantes de liberação controlada variam 

conforme as espécies e doses utilizadas. Portanto, 

a utilização de FLC depende da espécie em que se 

está trabalhando, do recipiente utilizado e do 

ambiente em as sementes vão estar dispostas, pois 

a taxa de liberação do mesmo depende de 

temperatura, umidade e ambiente em que as 

sementes estão dispostas. 

 

CONCLUSÕES 

As doses de fertilizantes de liberação controlada 

testadas favorecem na emergência de plântulas de 

Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose (unha de 

gato) nas condições do referente estudo. Para a 

obtenção de uma maior emergência de mudas, 

recomenda-se dosagens de 2,4 kg de FLC/m3 de 

substrato. 

No entanto, estudos acerca do tema ainda são 

escassos, tornando-se necessário a realização de 

mais avaliações com dosagens maiores, afim de 

definir a dose ótima para emergência de plântulas 

de S. tenuifolia. 
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RESUMO: A Moringa (Moringa oleífera L.) é uma espécie arbórea, cultivada em diversos países do mundo, por se tratar 

de uma planta versátil em relação ao seu uso, associado à composição química e nutricional. O cultivo no Brasil em 

especial na região Nordeste é feito por pequenos agricultores, com baixo uso de tecnologias, justamente por ser uma 

espécie rústica, com boa capacidade de adaptação as condições climáticas. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a 

emergência e crescimento de plantas moringa submetidos a diferentes doses de esterco em sistema de semeadura direta 

no semiárido paraibano. O experimento foi instalado em área do assentamento Tubarão localizado na zona rural do 

município de São José do Bomfim- PB. As sementes utilizadas na semeadura foram coletadas de árvores matrizes no 

município de Patos-PB. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com cinco repetição. Os 

tratamentos corresponderam a cinco doses de esterco bovino (0, 3, 4, 5 e 6%), quantificados em litros por cova, da seguinte 

forma: 0,0; 0,9; 1,8; 2,7 e 3,6 L/cova. As covas foram aberta nas dimensões de 0,40 x 0,40 x 0,30 m de profundidade. Em 

cada cova foi semeado cinco sementes. Cada unidade experimental foi composta por 10 plantas por parcela. As variáveis 

analisadas foram: índice de velocidade de emergência, porcentagem de emergência, altura de plantas, diâmetro de caule 

e número de folhas. As variáveis de crescimento foram realizadas aos 30 dias após a emergência. Os dados foram 

submetidos à análise de variância para o diagnóstico de pelo teste F e submetidos à análise de regressão, pelo Software 

SISVAR. As doses de esterco 5% e 6% proporcionam uma maior emergência de plântulas de moringa em função das 

condições físicas. As doses de 3%, 4%, 5% e 6% aos 30 dias de avaliação não apresentaram efeito significativo sobre o 

crescimento inicial de plantas de moringa. 

Palavras-chave: Vigor, Moringaceae, adubação orgânica. 

 

Emergence and initial growth of moringa plants (Moringa oleifera Lam.) Under different doses of 

manure in the semi - arid Paraibano. 

 
ABSTRACT: Moringa (Moringa oleifera L.) is an arboreal species, cultivated in several countries of the world, because 

it is a versatile plant in relation to its use, associated with chemical and nutritional composition. The cultivation in Brazil 

especially in the Northeast region is done by small farmers, with low use of technologies, precisely because it is a rustic 

species, with good adaptability to climatic conditions. The objective of this study is to evaluate the emergence and growth 

of moringa plants submitted to different doses of manure in seeding system in the semi-arid region of Paraiba. The 

experiment was set up in an agricultural settlement area located in the rural area of the municipality of São José do 

Bomfim- PB. The seeds used in sowing were collected from trees in the municipality of Patos-PB. The experimental design 

was a randomized block with five replicates. The treatments corresponded to five doses of bovine manure (0, 3, 4, 5 and 

6%), quantified in liters per well, this way : 0,0; 0,9; 1,8; 2,7 e 3,6 l / poço. As covas foram abertas nas dimensões de 

0,40 x 0,40 x 0,30 m de profundidade. In each pit was sown five seeds. Each experimental unit was composed of 10 plants 

per plot. The analyzed variables were: emergency speed index, emergency percentage, plant height, stem diameter and 

number of leaves. Growth variables were performed 30 days after emergence. Data were submitted to analysis of variance 

for the diagnosis of F test and submitted to regression analysis, by SISVAR Software. The doses of manure 5% and 6% 

provide a greater emergence of moringa seedlings as a function of the physical conditions. The doses of 3%, 4%, 5% and 

6% at 30 days of evaluation had no significant effect on the initial growth of moringa plants. 

Key words: Vigor, Moringaceae, organic fertilization. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A moringa (Moringa oleífera L.) é uma espécie 

nativa da Índia, pertencente à família Moringaceae 

cultivada em diversos continentes no mundo, o 

interesse por informações a cerca dessa espécie é 

atribuído ao seu potencial produtivo, composição 

química e valor nutritivo, auxiliando na 

alimentação humana, animal e setores da indústria 

farmacêutica (DUKE, 1987; PARROTTA, 2001; 

SOUTO, MAIOR JUNIOR, 2009). 

Em virtude da sua multiplicidade de aplicações 

nos últimos anos seu cultivo tem se intensificado 

no Brasil em especial na região semiárida do 

nordeste, onde a exploração é feita por pequenos 
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agricultores, com baixo uso de tecnologia, visto 

que as condições de clima e solo favorecem seu 

cultivo (GALLÃO et al., 2006; SOUTO, SOUSA, 

2009). Isso por ser considerada uma espécie 

rústica, de rápido crescimento, com capacidade de 

adaptação a climas quentes e secos e resistência a 

seca (SOUZA, LORENZI, 2008). 

Embora a moringa seja uma espécie que 

apresenta boa capacidade germinativa e dispense 

uso de tratamentos pré-germinativo, alguns fatores 

ambientais podem interferir na germinação, 

destacando a água, a temperatura e o tipo de 

substrato, proporcionando diferentes efeitos sob o 

processo germinativo (ALVES et al., 2002; 

RAMOS et al., 2010).  

Dos Santos (2010) afirmou que as sementes de 

moringa são extremamente frágeis ao estresse 

hídrico principalmente durante a germinação. O 

mesmo autor descreveu que o processo 

germinativo apresenta um modelo trifásico. Desta 

forma as sementes precisam atingir o nível 

adequado de absorção de água, para proporcionar a 

ativação do metabolismo para realização de um 

série de atividades bioquímicas, e 

consequentemente a emissão do eixo embrionário 

(CARVALHO, NAKAGAWA, 2000). 

A capacidade de germinação constitui um dos 

pontos cruciais para o êxito de um plantio florestal, 

assim a qualidade fisiológica das sementes refere-

se a capacidade que a mesma apresenta para gerar 

uma nova planta, constatados através do seu 

potencial germinativo mesmo em condições de 

estresse ambiental (VIEIRA, RAVA, 2000). 

Dessa forma considerando que a semeadura em 

condições de campo não atende de forma 

satisfatória a alguns requisitos, levando em 

consideração que vários fatores adversos atuam 

sobre a germinação nessas condições promovendo 

um retardamento na germinação e 

consequentemente na emergência de plântulas 

gerando estande com falhas e futuramente plantas 

de tamanho desuniforme. 

O presente trabalho teve como objetivo, avaliar 

a emergência e crescimento inicial de plantas de 

moringa submetidas a diferentes doses de esterco 

em sistema de semeadura direta no semiárido 

paraibano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi instalado em área do 

assentamento Tubarão localizado na zona rural do 

município de São José do Bomfim- PB, situado na 

região geográfica imediata de Patos-PB, sertão 

paraibano com área territorial de 134,724 km² nas 

coordenadas geográficas 7° 9' 55'' S e 37° 18' 

26'' W altitude média 278 m. Inicialmente, as 

sementes utilizadas na semeadura foram coletadas 

de árvores matrizes no município de Patos-PB. Os 

frutos foram colhidos diretamente na copa das 

árvores, com podão, armazenados para o transporte 

em sacos de náilon e conduzidos até o campus da 

UFCG, onde foram beneficiados no LabNut 

(Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas). 

O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos casualizados com cinco repetição. Os 

tratamentos corresponderam a cinco doses de 

esterco bovino (0, 3, 4, 5 e 6%), quantificados em 

litros por cova, da seguinte forma: 0,0; 0,9; 1,8; 2,7 

e 3,6 L/cova. As covas foram aberta no 

espaçamento de 3 x 3m e nas dimensões de 0,40 x 

0,40 x 0,30m de profundidade. Em cada cova foi 

semeado cinco sementes. Cada unidade 

experimental foi composta por 10 plantas por 

parcela. As características químicas do solo da área 

experimental encontram-se na tabela 1. 

 

 
Tabela1. Atributos químicos do solo da área experimental. 

pH M.O. P Ca+2 Mg+2 K+ Na+ H+Al T V 

CaCl20,01M g.dm-3 mg.dm-3 cmolc dm-3 % 

6,6 20,4 23,8 9,5 6,5 0,5 0,4 1,3 18,2 92,5 

Em que: T = Capacidade de troca catiônicas = SB +(H++Al+3); SB = Soma de bases = (Na+ + K+ + Ca+2 + Mg+2); M.O. = Matéria 

orgânica; V = Valor de saturação por bases = (100 x SB/CTC).  

Fonte: os autores 

 
As doses de esterco bovino utilizadas como 

tratamentos foram equivalentes as doses de 0 = 

controle, 3%= 0,9kg, 4% =1,2kg, 5% =2,7kg e 

6%=3,7kg, que foram previamente utilizadas no 

preparo das covas antes da semeadura. A 

semeadura foi realizada no dia 20 de dezembro de 

2018 colocando cinco sementes por cova na 

profundidade de 2 cm. 

As avaliações do número de plântulas 

emergidas no campo foram realizadas diariamente, 
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de acordo com as variáveis estudadas, 

preferencialmente no mesmo horário a partir das 

08:00 horas da manhã. As avaliações de 

crescimento foram realizadas 30 dias após a 

semeadura. 

A porcentagem de emergência de plântulas no 

campo foi realizada utilizando-se metodologia de 

forma que foi computado a porcentagem de 

plântulas normais obtidas no décimo quinto dia 

após a semeadura (BRASIL, 1992).  

O índice de velocidade de emergência das 

plântulas no campo foi conduzido junto com o teste 

de emergência de plântulas, de modo que foram 

realizadas contagens diárias, a partir da emergência 

da primeira plântula até o décimo quarto dia. O IVE 

foi calculado de acordo com metodologia descrita 

por Maguire (1962).  

IVE = Índice de velocidade de emergência 

(dias); G = número de plântulas emergidas 

observadas em cada contagem; N = número de dias 

da semeadura a cada contagem (MAGUIRE, 

1962).  

As avaliações realizadas aos 30 dias após a 

emergência foram altura de plantas (AP), sendo 

esse parâmetro foi realizado com auxilio de uma 

régua graduada; o diâmetro do caule (DC) foi 

realizado com auxílio de um paquímetro digital; e 

número de folhas (NF) obtidos a partir da contagem 

de folhas compostas presentes nas plantas. 

Os resultados obtidos foram submetidos à 

análise de variância para o diagnóstico de efeitos 

significativos pelo teste F e submetidos à análise de 

regressão, pelo Software Sistema para Análise 

Estatística SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação à emergência de plantas de moringa 

oleífera podemos observar que as doses de esterco 

proporcionaram uma maior emergência de plantas 

(Figura 1) destacando os tratamentos com as doses 

de 5% e 6% de esterco bovino, que apresentaram 

bons resultados quando comprado ao controle e as 

demais doses. Em quanto que as doses de 3 e 4% 

não diferiram entre se em relação ao número de 

sementes emergidas.  

Bezerra et al. (2009),estudando germinação e 

desenvolvimento de plântulas de moringa em 

função do peso da semente e do tipo de substrato, 

obtiveram germinação semelhante para os 

substratos Plantmax@ e na mistura de solo e 

húmus de minhoca de (99,3%), já o pó de coco foi 

de (98,3%). Pereira et al. (2015), em seu estudo de 

germinação e vigor de sementes de Moringa 

oleífera Lam. submetidas a diferentes temperaturas 

e substratos em condições de laboratório as 

temperaturas alternadas 20 - 30°C, relataram que,  

para o substrato rolo de papel, a germinação foi de 

80 % e para vermiculita, de 99%. 

Mesmo com adição do esterco bovino nos 

diferentes tratamentos podemos também enfatizar 

na (Figura1) que a taxa de emergência para os 

tratamentos em destaque 5% e 6% ficou abaixo do 

que é relatado para a espécie em que a germinação 

em condições de laboratório pode chegar em torno 

de 90% e em ambiente protegido entre 80 e 90%. 

No entanto, esse comportamento obtido nesta 

pesquisa é justificado pelo fato de que geralmente 

as altas porcentagens de germinação são obtidos 

em ambientes controlados onde todos os fatores 

favorecem a germinação, enquanto que em 

condições de campo o vigor das sementes são 

afetados em função das condições ambientais 

diversas, como, altas temperaturas, baixa 

disponibilidade de água e também em função da 

declividade do terreno, além da presença de pregas 

e doenças, de solo que afetam diretamente a 

emergência de plantas no campo. 
 

 
Figura 1 - Porcentagem de emergência de plântulas de 

Moringa oleífera Lam. submetidas a diferentes doses de 

esterco bovino (0, 3, 4, 5 e 6%). São José do Bomfim-PB- 

2019. 

 

A velocidade de emergência (Figura 2) revelou 

que os tratamentos de maior dose de esterco bovino 

influenciou de forma que as sementes obtiveram 

uma maior velocidade na emergência de plântulas, 

com destaque para o tratamento referente a dose de 

6% que apresentou índice de velocidade de 

emergência de (5,1), valor superior ao controle e 

aos demais tratamentos. Enquanto que o tratamento 

referente a dose de 5% apresentou índice de 

velocidade de emergência de (4,83), porém a dose 

de esterco bovino de 4% apresentou velocidade de 
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emergência de (4,32) e a dose de 3%, apresentou 

índice de (4,07). A velocidade de emergência 

obtida em ambos tratamentos foram superiores ao 

tratamento controle. Bocchese et al. (2008), 

estudando o efeito de diferentes tipos de solos na 

germinação de sementes de Tabebuia heptaphylla, 

em casa telada, verificaram a influencia do tipo de 

solo na germinação, os autores constataram que 

com adição de matéria orgânica ao solo argiloso 

proporcionaram uma maior taxa de germinação 

quando comprado a solo arenoso.  

Isso é justificado pelo fato de que nem todos os 

solos apresentam mesma capacidade de armazenar 

água, solos de textura argilosa tem melhor 

desempenho na retenção de água, apresentam 

drenagem lenta, melhor capacidade de trocar 

cátions (CTC). Essas características proporcionam 

melhores condições para a emergência. Segundo 

Dos Santos (2010), as sementes de moringa são 

bastante sensíveis ao estresse hídrico durante o 

período da germinação, desta forma a adição de 

material orgânico no solo proporciona melhores 

condições físicas para emergência de plântulas. De 

acordo com Carvalho, Nakagawa (2000), quanto 

maior for a retenção de água maior a hidratação dos 

tecidos presentes na semente e consequentemente 

mais rápido será a emissão do eixo embrionário.  

Portanto a adição do esterco bovino nas covas 

dos referidos tratamentos propiciou um aumento na 

velocidade de emergência de plântulas de moringa 

quando comparado ao tratamento controle, ou seja, 

sem esterco bovino. 
 

 
 
Figura 2 - Índice de velocidade de emergência de plântulas de 

Moringa oleífera Lam. submetidas a diferentes doses de 

esterco bovino (0, 3, 4, 5 e 6%). São José do Bomfim-PB- 

2019. 

 

Quanto à altura de plantas, verificou-se que aos 

30 dias as doses de esterco bovino não 

proporcionaram vantagens em relação ao controle 

que teve altura 12,9cm, se assemelhando ao 

tratamento referente a dose de 5%. Já os 

tratamentos com esterco nas doses de 3% e 4% 

ficaram com alturas de plantas de 12,5 cm e 12,9 

cm, respectivamente. Como observado para grande 

parte dos tratamentos, não houve diferença 

significativa, destacando-se apenas a dose de 

esterco de 6%, que apresentou a maior altura, ou 

seja 14,2 cm. Esse resultado foi obtido em resposta 

à rápida emergência de plântulas que garantiu uma 

maior altura em relação aos demais tratamentos 

(Figura 3). 
 

 
 

Figura 3 - Altura de plantas de Moringa oleífera Lam. 

submetidas a diferentes doses de esterco bovino (0, 3, 4, 5 e 

6%). São José do Bomfim-PB- 2019. 

 

Para o diâmetro do caule (DC) de Moringa 

oleífera Lam., não houve diferença significativa 

entre as doses de esterco bovino, sendo que todos 

os tratamentos apresentaram diâmetro 4 mm. 

Porém todos apresentaram índice de crescimento 

adequado em comparação com plantas da mesma 

espécie e idade, condicionadas a tratos culturais 

diferentes já mensurados. Os resultados observados 

na (Figura 4) são semelhantes ao obtidos por 

Oliveira Júnior et al. (2009) em que aos 30 dias os 

autores obtiveram diâmetro do caule de 4 mm nas 

plantas testemunha e nas plantas que foram 

adubadas com esterco bovino. 
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Figura 4 - Diâmetro do caule de plantas Moringa oleífera Lam. 

submetidas a diferentes doses de esterco bovino (0, 3, 4, 5 e 

6%). São José do Bomfim-PB- 2019. 

 

Com relação ao número de folhas (NF) pode-se 

constatar que essa variável não foi afetada de forma 

significativa em função das diferentes doses de 

esterco bovino, de modo que todas as plantas 

apresentaram número médio de 8 folhas aos 30 dias 

(Figura 5). Pereira et al (2014), trabalhando com 

níveis de fertilizantes na produção e mudas de 

moringa, em ambiente protegido obtiveram valor 

médio de 8,3 folhas aos 25 dias. Portanto os valores 

obtidos para número de folhas de moringa aos 30 

dias estão adequados aos padrões de crescimento 

para a espécie. 
 

 
 

Figura 5 - Número de folhas de plantas Moringa oleífera Lam. 

submetidas a diferentes doses de esterco bovino (0, 3, 4, 5 e 

6%). São José do Bomfim-PB- 2019. 

 

Em relação aos efeitos das doses de esterco 

bovino no solo aos 30 dias, é notório que adubação 

proporcionou ganhos em termos físicos, 

favorecendo aeração retenção de água em alguns 

tratamentos, promovendo uma maior rapidez na 

emergência de plantas, já em relação à 

disponibilidade dos nutrientes presentes no esterco, 

nenhum efeito foi obtido em função da não 

mineralização do esterco aplicado nas plantas até 

os 30 dias. 
 

CONCLUSÕES 

As doses de esterco 5% e 6% proporcionam 

uma maior emergência de plântulas de moringa em 

função das condições físicas que o esterco 

condicionou em associação com solo argiloso 

como: retenção de água, lenta infiltração assim 

favorecendo a emergência de plantas de moringa. 

As doses de 3, 4, 5 e 6% aos 30 dias de avaliação 

não apresentaram efeito sobre o crescimento inicial 

de plantas de moringa, em função da não 

mineralização do esterco bovino. 
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Emprego da serapilheira em coprodutos de mineração e crescimento inicial da catingueira  
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RESUMO: A atividade mineradora causa diversos impactos na natureza e uma das principais atividades de mineração 

realizada no estado da Paraíba é a extração de vermiculita que gera uma grande quantidade de coproduto de vermiculita.    

Este trabalho teve como objetivo, avaliar diferentes doses de serapilheira no desenvolvimento inicial de mudas de 

catingueira com coprodutos de mineração de vermiculita. O trabalho foi realizado no Viveiro florestal da unidade 

acadêmica de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Campina Grande. Os tratamentos compreenderam 5 doses 

de serapilheira (0, 5, 10, 20 e 40%), adicionados a coproduto de vermiculita e procedeu-se a semeadura de catingueira. 

Cada tratamento foi composto por 3 repetições totalizando 15 parcelas. As variáveis analisadas foram altura, número de 

folhas e diâmetro coletados 60 dias após emergência. Os parâmetros avaliados foram massa seca de raiz (MSR), massa 

seca da parte aérea (MSPA) e massa seca total (MST). Os diferentes níveis de serapilheira, não influenciaram na variável 

crescimento em altura e diâmetro. Em relação ao número de folhas, a dose de 40% de serapilheira proporcionou uma 

maior produção de folhas. Observou-se que nos parâmetros, massa seca da parte da aérea, massa seca da raiz e massa 

seca total ocorreu uma relação linear positiva (p<0,05), mostrando que a maior dose de serapilheira proporcionou maiores 

resultados. A serapilheira demostrou um elevado poder residual, indicando que em áreas de mineração sob deposição de 

coprodutos de vermiculita importante pois fornecerá nutrientes para as plantas inseridas nestes locais.  

Palavras-chave: Degradação, matéria orgânica, revegetação  

 

Litter employment into mining coproduts and initial growth of catingueira 

 
ABSTRACT: The mining activity causes several impacts on nature and one of the main mining activities carried out in 

the state of Paraíba is the extraction of vermiculite that generates a large amount of vermiculite co-product. This work 

aimed to evaluate different litter doses in the initial development of catingueira seedlings with vermiculite mining 

coproducts. The work was carried out in the Forest Nursery of the Forestry Engineering academic unit of the Federal 

University of Campina Grande. The treatments consisted of 5 doses of litter (0, 5, 10, 20 and 40%), added to a vermiculite 

co-product, and sowing of catingueira. Each treatment consisted of 3 replications totaling 15 plots. The analyzed 

variables were height, number of leaves and diameter collected 60 days after emergence. The parameters evaluated were 

root dry mass (MSR), dry shoot mass (MSPA), total dry mass (MST). The different levels of litter did not influence the 

variable growth in height and diameter. Regarding the number of leaves, the 40% litter dose provided a higher yield of 

leaves. It was observed that in the parameters, dry mass of the aerial part, dry mass of the root and total dry mass, there 

was a linear positive relation (p <0.05), showing that the higher dose of litter provided higher results. The litter showed 

a high residual power, indicating that in mining areas under deposition of vermiculite co-products important because it 

will provide nutrients for the plants inserted in these places. 

Keywords: Degradation, organic matter, revegetation. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A atividade mineradora causa impactos na 

atmosfera, no solo, afetando lençóis freáticos, 

aumentando risco de erosão, alterando as 

paisagens, provocado pelo descarte de forma 

incorreta dos coprodutos. A extração de minerais 

industriais e rochas gera uma grande quantidade de 

rejeitos sendo a atividade mineradora que mais 

degrada o meio ambiente.  

Para Ramos et al.(2016), a vermiculita tem 

grande importância tendo em vista sua grande 

diversidade e utilidade tanto pra construção civil, 

tendo como qualidade o isolamento térmico, na 

agricultura, condicionando os solos e retendo 

umidade e na indústria como tijolos e argamassa 

isolantes. O coproduto desse elemento tem sido 

objetivo de várias pesquisas como alternativa de 

mitigar a degradação causada por essa atividade. 

Uma representação geral da célula unitária do 

mineral pode ser expressa pela formula: (Mg, Fe)3 

[(Si, Al)4 O10] [OH]2 4H2O. 

Bezerra (2012) afirmou que, áreas que 

perderam seu potencial de recuperação e 

capacidade produtiva comprometida devido ações 
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antrópicas ou acidentes naturais são consideradas 

degradadas, entretanto há algumas técnicas de 

reverter o processo, como relatou Azevedo (2011) 

que, a recuperação de uma área degradada, usando 

espécies pioneiras e espécies componentes do 

processo de sucessão, são através de métodos 

biológicos. 

A utilização de espécies leguminosas se dá ao 

fato de apresentarem grande capacidade de 

sobrevivência em ambientes onde os solos são 

degradados e pobres em nutrientes e degradados 

como afirma Lima (2015) e, de acordo com 

Bertoni, Lombardi Neto (2008), o uso de espécies 

leguminosas é comum, quando o objetivo é a 

recuperação de áreas degradadas, pois as mesmas 

tem como função a fixação biológica através da 

simbiose de fungos micorrizicos, que são capazes 

de fixar nitrogênio no solo.  

Natiélia et. al. (2012), afirmaram que a família 

Leguminosae representa uma alternativa eficiente 

no controle de degradação do solo e que, além de 

proporcionar bons resultados, é considerada uma 

técnica de baixo custo outra vantagem é que a 

própria vegetação também protege o solo dos 

processos erosivos, outro grande benefício 

proporcionado através de seu uso é o da produção 

de matéria orgânica, em que através de sua 

incorporação beneficia a estrutura e fertilidade do 

solo, estimulado pelos processos químicos e 

biológicos. 

De acordo com Brito (2010), um dos principais 

fatores que influenciam no aporte e decomposição 

da serapilheira no solo são: clima, características 

genéticas e tipo de solo, em que a principal fonte 

de composto orgânico é de origem vegetal. 

Tendo em vista que a maioria das espécies 

vegetais da caatinga é caducifólia, como afirmou 

Henriques (2012), apresentam um mecanismo 

fisiológico que no período de déficit hídrico 

perdem total ou parcialmente as folhas de sua copa, 

onde ativam o processo de formação da camada de 

serapilheira, de acordo com Andrade et al. (2003), 

sua decomposição são essenciais para ativação da 

ciclagem de nutrientes sobre os solos degradados e 

protegendo o solo de processos erosivos. 

O uso da serapilheira enriquece o coproduto de 

vermiculita, pois como afirmaram Silva et al. 

(2014), o mesmo apresenta característica química e 

biológica inerte e liberação lenta de potássio, tendo 

em vista que há necessidade do uso de adubos 

orgânicos e químicos, a serapilheira que tem como 

função abrir espaços no solo e evitando a 

compactação, ocorrendo o processo de floculação 

do solo, além da inserção de nutrientes (GOMES 

et. al, 2015). 

Este trabalho tem o objetivo, avaliar diferentes 

doses de serapilheira no desenvolvimento inicial de 

mudas de catingueira (Poincianella pyramidalis 

(Tul.) LP Queiroz) com coprodutos de mineração 

de vermiculita.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O Pesquisa foi realizado no Viveiro Florestal da 

unidade acadêmica de Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Campina Grande, CSTR 

campus Patos- PB. A serapilheira foi coletada de 

três lugares distintos na caatinga, sendo elas, a 

Fazenda Experimental Lameirão que está 

localizada no Município de Santa Terezinha, 

Estado da Paraíba (Latitude 7°02'10.8"S, 

Longitude 37°29'25.1"W, altitude 240 metros; a 

Fazenda NUPEÁRIDO (Núcleo de Pesquisa para o 

Desenvolvimento do Trópico Semiárido) 

pertencente à Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), Campus de Patos, 

geograficamente, situa-se nas coordenadas 

07º04’45’’ Sul e 37º16’26’’ Oeste, a 262 m de 

altitude; No Centro de Saúde e Tecnologia Rural a 

coleta foi realizada no pequeno bosque de 

indivíduos de Craibeira situa-se nas coordenadas 

07º 03’29.43” sul e 37º 16’ 35.41” Oeste.  

As coletas foram realizadas com auxílio de pá, 

enxada e siscador, em que foram feitos pequenos 

montes de serapilheira, compostos de cascas, 

folhas, miscelânea, sementes, galhos. O mesmo 

foram acondicionados em sacos plásticos e 

identificados de acordo com o local de coleta e 

levados ao Laboratório de Solos e Águas (LASAG) 

da UFCG, campus Patos. 

Na Fazenda Nupeárido, não foi possível 

encontrar serrapilheira, sendo coletado apenas 

sementes. As sementes de catingueira foram 

coletadas no Campus de Patos-PB, em árvores 

anexas à central de aulas 01 e ao lado do prédio da 

tecnologia. 

A coleta do coproduto de vermiculita foi 

realizada na Mineradora Pedra Lavrada no 

município de Santa Luzia – PB, Sertão Paraibano. 

O coproduto utilizado foi o de granulometria fina e 

ultrafina, em que foram misturados e 

homogeneizados para serem fornecidos como 

substrato.  

Foram semeados no total de 20 sementes por 

parcela, e 5 dias após a semeadura iniciou-se a 
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emergência das plântulas.  Oito dias após realizou-

se o desbaste, deixando-se 5 plantas por parcela. 

Em duas parcelas, não ocorreram o mínimo de 5 

plantas germinadas. Neste caso fez-se a repicagem, 

de modo que cada parcela permanecesse com 5 

plantas. 

Os tratamentos utilizados foram constituídos de 

cinco doses de serapilheira adicionados ao 

coproduto de vermiculita (0%, 5%, 10%, 20% e 

40%). Cada tratamento foi composto por 3 

repetições totalizando 15 parcelas.  Buscando 

avaliar a eficiência dos diferentes tratamentos, foi 

utilizado o delineamento experimental em blocos 

casualizado.   

Em cada parcela foi mantido a capacidade de 

campo, e a quantidade de água adicionada foi de 

acordo com a redução no teor de umidade do 

mesmo. 

As variáveis analisadas foram altura, número de 

folhas e diâmetro, 60 dias após a emergência, onde 

para a obtenção da altura foi usado uma régua 

graduada e um paquímetro para o diâmetro (Figura 

1). 

 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 1. Medição das variáveis de campo: (A) Altura, (B) 

Diâmetro, Número de Folhas 

Fonte: Os autores 
 

Quando o experimento foi desinstalado, as 

mudas de catingueira foram retirados com cuidado 

para não danificar as raízes e as mesmas foram 

lavadas para eliminação do substrato. Com auxílio 

de uma tesoura de poda, a parte área e as raízes 

foram separadas, acondicionadas em sacos de 

Papel devidamente identificados em seguida 

depositadas em estufa com ventilação forçada de ar 

com temperatura de 65 ºC por aproximadamente 72 

horas (peso da massa estabilizada) e, finalmente o 

material foi retirado da estufa, resfriado e a massa 

obtida em uma balança semi-analítica com precisão 

de 0,001g. Os parâmetros avaliados foram, massa 

seca de raiz (MSR), massa seca da parte aérea 

(MSPA), massa seca total (MST) da espécie 

catingueira.  

Para a análise estatística, realizou-se a análise 

de variância e aplicando regressão polinomial para 

as doses de serapilheira. As análises estatísticas e 

regressão linear foram realizadas com auxílio do 

programa SISVAR versão 5.3 (FERREIRA, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se na figura 2, que os diferentes níveis 

de serapilheira, não influenciaram na variável 

crescimento em altura apresentando um coeficiente 

de correlação bastante baixo. As doses de 0 a 40% 

apresentou comportamento similar, resultando com 

isso diferenças não significativas (p<0,05) para a 

altura das plantas.  

 

 
 

Figura 2 - Variáveis de Altura (ALT), Diâmetro (DIAM) e 

Número de Folhas (NFo) em função de doses crescente de 

serapilheira 

Fonte: Os autores 

 

No resultado descrito por Primo (2016), onde a 

resposta de diferentes doses dos resíduos de 

serapilheira das espécies: catingueira, pereiro, 

marmeleiro, mofumbo e jurema preta não houve 

diferença significativa, para a variável altura, 

porém a aplicação de doses de serapilheira de sabiá 
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e pau-branco houve efeito a 1% de significância. 

Nas doses de serapilheira de sabiá, houve efeito na 

altura das mudas, devido ser uma espécie 

leguminosa que apresenta uma decomposição mais 

acelerada comparada a serapilheira de espécies de 

outras famílias (BAUER et al., 2016).  

O resultado da altura das mudas de catingueira 

desta pesquisa em função de doses crescentes de 

serapilheira, difere dos resultados de Faustino et al. 

(2005), os mesmos relataram que aumento do 

crescimento em altura está relacionado a maiores 

doses de matéria orgânica. O que pode ser 

observado neste trabalho foi que a dose de 0 a 40% 

de serapilheira não influenciou no crescimento em 

altura. No entanto, as doses crescentes de 

serapilheira podem não ter influenciando, devido 

ao pouco tempo de decomposição do material 

diminuindo a liberação de nutrientes.  

Para o número de folhas, nota-se que ocorreu 

uma relação linear positiva (p<0,05), à medida que 

aumentou a dosagem de serapilheira houve um 

acréscimo na produtividade do número de folhas. 

A dosagem de serapilheira que apresentou uma 

maior produção de folhas foi a de 40%. Trajano et 

al.  (2010), avaliando a massa seca foliar de mudas 

de pinhão manso produzidas em rejeito de 

vermiculita, e adicionadas doses de 50 e 25% de 

esterco bovino, apresentaram uma maior 

produtividade foliar, chegando a produzir 14,8 e 

14,1 g/vaso de folhas. Os mesmos autores 

relataram que é essencial adicionar matéria 

orgânica em rejeito de mineral para suprir a 

necessidade de nutrientes para as mudas. 

Em relação ao diâmetro das mudas de 

catingueira, não houve diferença significativas 

(p<0,05) para as doses de serrapilheira.  Segundo 

Gonçalves et al. (2000), o diâmetro do caule é um 

parâmetro ideal para se estimar quando as mudas 

devem ir para campo e se estabelecerem, de forma 

que quando o diâmetro atinge entre 5 e 10 mm de 

diâmetro julga-se necessário o transplantio dessas 

mudas para o campo. 

Na figura 3, a massa seca total apresentou um 

comportamento linear positivo (p<0,05), 

observando que conforme aumentou a 

porcentagem de dosagem de serapilheira, houve 

aumento na produtividade de massa seca total. O 

mesmo comportamento foi constatado para a massa 

seca da raiz, observou um efeito linear positivo 

(p<0,05), à medida que foi aumentando a dose de 

serapilheira, ocorreu um acréscimo na massa seca 

da raiz.   

 

 
 

Figura 3- Variavel da massa seca da parte aérea (MSPA), 

massa seca da raiz (MSR) em função das doses crescentes de 

serapilheira. 

Fonte: Os autores 

 

Para a massa seca da parte aérea, também 

observou um comportamento linear positivo (p< 

0,05), a dose de serapilheira de 40% apresentou 

uma maior produção de massa seca da parte aérea. 

No entanto isto pode estar relacionado também, 

que a maior dose de serapilheira proporcionou um 

maior número de folhas e com isso aumentou a 

massa seca da parte aérea na dose de 40%.  

Em um estudo realizado por Ramos et al. 

(2016), na produção de mudas de faveleira   

utilizando coproduto de vermiculita como 

substrato e adicionado níveis de esterco bovino, 

observou que a dose 40% proporcionou uma maior 

produtividade das mudas. Silva do Ó et al. (2015), 

estudando a produção de mudas de Angico 

pertencente à família Fabaceae a mesma da 

catingueira, observaram que a dosagem de 25% de 

esterco caprino adicionado a rejeito de vermiculita, 

obteve melhores resultados na produção de massa 

seca da parte aérea.  

Resultados satisfatórios também foram 

constatados por Oliveira et al. (2013). Os autores, 

avaliando a massa seca da parte aérea e a massa 

seca da raiz, observaram que maiores doses de 

matéria orgânica (esterco bovino) favoreceram o 

maior desenvolvimento da parte aérea em relação 

ao sistema radicular. 

Ciotta et al.(2003) afirmaram que a matéria 

orgânica tem efeito expressivo na CTC do solo. E 

de acordo com os resultados obtidos por 

Silva,Santos (2014), no qual corrobora que o uso 
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da matéria orgânica como adubo produz efeito 

superior ao adubo químico. 

De acordo com Ramos (2013), a matéria 

orgânica é fundamental para o incremento de 

produção tanto de massa fresca como de massa 

seca da parte aérea e raiz, em que foi observado que 

em todas as variáveis na omissão de matéria 

orgânica, o resultado foram menores do que os das 

demais doses. Corroborando com Silva do Ó et al. 

(2015), que concluiram não ser recomendado o uso 

do coproduto de vermiculita para produção de 

mudas na ausência de matéria orgânica. 

Holanda et al.(2017) avaliaram que os teores de 

nutrientes na serapilheira seguiram a ordem de 

Ca>N>K>Mg>P, sendo que os teores podem variar 

em função do tempo. Entretanto Primo (2016) 

constatou que os nutrientes disponíveis nos 

resíduos de serapilheira varia de acordo com a 

espécie e família em que elas pertencem, em que o 

resíduo de marmeleiro promoveu diminuição do 

pH do solo, já os resíduos de serapilheira do sabiá, 

jurema-preta e pau-branco mostraram-se 

favoráveis no uso para recuperação de áreas 

degradadas, tendo em vista à produção de massa-

seca em plantas de sorgo. Os valores mostraram 

uma resposta aos teores de serapilheira devido ao 

fato da mesma estar em processo de decomposição 

como afirmou Bayer (1996) em que a liberação dos 

nutrientes que ficam disponíveis para a absorção 

das plantas ocorre durante o processo de 

decomposição. Devido ao aumento de matéria 

orgânica produzido pelo plantio de espécies 

florestais, Nunes (2012) afirmou que, essa prática 

promove recuperação de áreas degradadas na 

caatinga. 

Em relação a trabalhos de recuperação de áreas 

degradadas com a utilização de coproduto de 

vermiculita ainda são escassos, no entanto 

pesquisas em viveiros florestais na produção de 

mudas com substrato de coproduto estão sendo 

satisfatórios. Trabalhos como este, no futuro pode 

ter respostas para diminuir o desperdício do 

coproduto e produzir mudas com menores custos e 

uma alternativa em programas de recuperação de 

áreas degradadas.  

 

CONCLUSÃO 

A utilização do coproduto de vermiculita 

adicionado na dosagem de 40% de serapilheira 

apresentou melhores resultados na massa seca total 

das mudas de catingueira  

A serapilheira demostrou um elevado poder 

residual, indicando que em áreas de mineração sob 

deposição de coprodutos de vermiculita é 

importante pois fornecerá nutrientes para as plantas 

inseridas nestes locais.  
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RESUMO: A espécie Azadirachta indica A. Juss, conhecida popularmente como Nim, é originária da Índia, todavia é 

muito adaptada em boa parte do Brasil. O nim pode ser propagado sexuada ou assexuadamente, porém suas sementes, 

por serem recalcitrantes, podem dificultar o processo de propagação sexuada. Logo, este trabalho foi realizado com o 

objetivo de avaliar o enraizamento de estacas de ramos lenhosos e ramos não lenhosos de ápice e base de A. indica, 

utilizando a auxina sintética ácido indolbutírico (AIB). Para a realização do experimento, foram selecionadas árvores 

matrizes de Nim Indiano (A. indica), localizadas no Campus Professora Cinobelina Elvas, da Universidade Federal do 

Piauí, Bom Jesus, PI. As árvores selecionadas apresentavam valores médios de circunferência a altura do peito (CAP) e 

altura total (Ht) de 27,28cm e 8,6m respectivamente. Foram utilizadas técnicas de resgate de matrizes: miniestacas do 

ápice e base de brotos juvenil e megaestacas. Após coletadas e cortadas as miniestacas foram divididas em dois 

tratamentos com 20 repetições cada, sendo T1- tratamento de base e T2- tratamento ápice. Enquanto que para a produção 

das megaestacas foram coletados galhos lenhificados divididos em cinco tratamentos com 5 repetições cada, totalizando 

25 estacas, sendo: T0- testemunha, T1- AIB a 1; T2- 2, T3- 3 e T4- 4 g/L-1, em que para cada tratamento as estacas foram 

imersas no liquido contendo o fito-hormônio (ácido indolbutírico), por imersão rápida de 15 segundos por estaca. Após 

imersão as estacas foram dispostas em tubetes contendo substrato comercial Carolina II e posteriormente procedeu-se o 

monitoramento e verificação das taxas de enraizamento por tratamento. Foi observado que a técnica utilizada não foi 

eficaz para garantir o enraizamento das estacas no período de tempo analisado. 

Palavras-chave: Árvores matrizes, ácido indolbutírico, propagação vegetativa. 

 

Rooting of Minicuttings techniques of Azadirachta indica A.Juss and mega stakes with use of AIB 

 
ABSTRACT: The Azadirachta species indicates A. Juss, popularly known as Neem, is originally from India, but is very 

adapted in much of Brazil. Neem can be propagated sexually or asexually, but its seeds, because they are recalcitrant, 

can hinder the process of sexual propagation. Therefore, the objective of this study was to evaluate the rooting of cuttings 

of A. indica woody branches, using the synthetic auxin Indolbutyric acid (IBA), and non - woody branches of the apex 

and base. For the experiment, matrices of Indian Neem (A. indica), located at Campus Professor Cinobelina Elvas, 

Federal University of Piauí, Bom Jesus, PI, were selected. The selected trees presented mean values of circumference at 

breast height (CBH) and total height (Ht) of 27.28cm and 8.6m respectively. The techniques used for rescuing the matrices 

were: minicuttings of the apex and base of juvenile shoots and megacuttings. After collecting and cutting the minicuttings 

were divided into two treatments with 20 replicates each, being T1- base treatment and T2-apex treatment. Meanwhile, 

for the production of the mega plants, lignified branches were divided in five treatments with 5 replicates each, totaling 

25 stakes, being: T0- control, T1- AIB 1; T2-2, T3-3 and T4-4 g / L-1, where for each treatment the cuttings were immersed 

in the liquid containing the phytohormone (indolbutyric acid) by rapid immersion of 15 seconds per cutting. After 

immersion the cuttings were arranged in tubes containing commercial substratum Carolina II and later the monitoring 

and verification of the rooting rates by treatment. It was observed that the technique used was not efficient to guarantee 

the rooting of the cuttings in the period of time analyzed. 

Keywords trees arrays, Trees arrays, ácido indolbutírico, vegetative propagation. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A espécie Azadirachta indica A. Juss, 

conhecida popularmente como Nim indiano, 

pertence à família Meliaceae, é originária da Índia 

e tem sido cultivada em vários países das 

Américas, da África e na Austrália. No Brasil, esta 

espécie tem mostrado boa adaptação às regiões 

Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste (NEVES 

et al., 2003).  

É uma planta perene ou decídua, bastante 

resistente e de crescimento rápido, podendo, caso 

haja condições edafoclimáticas favoráveis atingir 

até 25 metros de altura. Suas folhas são compostas, 

flores branco-lilás e frutos no formato de baga 

ovalada, com uma ou duas sementes 
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(SCHMUTTERER, 1990).  O Nim é uma espécie 

com ampla utilização, as quais destacam-se: 

arborização urbana, reflorestamento, fabricação de 

postes, ferramentas e móveis, extração de 

composto químico para produção de inseticidas e 

medicamentos (MOSSINI, KEMMELMEIER, 

2004). 

Segundo Oliveira et al. (2006), a espécie pode 

ser propagada sexuada ou assexuadamente, por 

meio de sementes, estaquia ou cultura de tecidos. 

Todavia, as sementes de Nim são recalcitrantes e 

dessa maneira perdem seu poder germinativo em 

um curto período de tempo, podendo chegar a 

praticamente zero em um período de dois meses 

(MARTINEZ, 2002). Em contrapartida, o método 

de propagação vegetativa garante a manutenção 

fiel das características da planta matriz (MINAMI, 

1995). 

Ademais, as matrizes selecionadas e 

multiplicadas assexuadamente passam a constituir 

clones, processo que pode ser usado no resgate do 

material superior e, em muitos casos, o resgate de 

matrizes requer a obtenção de material juvenil com 

capacidade de enraizar. O resgate pode ser feito por 

meio de corte raso e a rebrota destas árvores que 

alcançaram a maturidade pode ser utilizada na 

propagação vegetativa (ALFENAS et al., 2004; 

BORGES JÚNIOR et al.,2004). 

A capacidade de uma estaca emitir raízes é 

função de fatores endógenos e das condições 

ambientais proporcionadas ao enraizamento. Entre 

tais fatores, os fito reguladores são de importância 

fundamental (FACHINELLO et al., 2005). 

Portanto, no processo da clonagem, a utilização 

de fito-hormônios vem sendo um método eficaz 

para acelerar o enraizamento, beneficiando as 

estacas que irão se tornar novas arvores.  

Todavia, a utilização de diferentes 

concentrações de fito-hormônios no processo de 

enraizamento pode variar de acordo com as 

espécies, uma vez que as mesmas têm necessidades 

fisiológicas especificas (VERNIER, CARDOSO, 

2013). 

Diante do exposto, objetivou-se com a 

realização deste estudo avaliar o enraizamento de 

estacas de ramos lenhosos de Azadirachta indica 

A. Juss, utilizando a auxina sintética ácido 

indolbutírico (AIB), e ramos não lenhosos de ápice 

e base. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do experimento, foram 

selecionadas árvores matrizes de Nim Indiano 

(Azadirachta indica), localizadas no Campus 

Professora Cinobelina Elvas (CPCE) da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), Bom Jesus, 

PI.  

As árvores selecionadas para coleta do material 

vegetativo apresentavam valores médios de 

circunferência a altura do peito (CAP) e altura total 

(Ht) de 27,28cm e 8,6m respectivamente. Cuja 

apresentam coordenadas geográficas 09º05’02.12” 

(latitude sul) e 44º19’35.24” (longitude oeste), 

estando à uma altitude de 298 metros. 

As técnicas de resgate de matrizes testadas para 

obter o material vegetativo foram: coleta 

miniestacas do ápice e base de brotos juvenil e 

megaestacas com a utilização do fito-hormônio 

ácido indolil-3-butírico (AIB), no qual para 

indução de enraizamento o AIB foi diluído em 

diferentes concentrações, sendo elas: 1g/L-1, 2g/L-

1, 3g/L-1 e 4g/L-1. 

As miniestacas foram divididas em dois 

tratamentos com 20 repetições cada, sendo T1- 

tratamento de base e T2- tratamento ápice. 

Enquanto que para a produção das megaestacas 

foram coletados galhos lenhificados, os quais 

foram cortados com tesoura de poda desinfestada 

com álcool 70% e divididos em cinco tratamentos 

com 5 repetições cada, totalizando 25 estacas, 

sendo: T0- testemunha, T1- AIB a 1g/L-1, T2- AIB 

a 2g/L-1, T3- AIB a 3g/L-1 e T4- AIB a 4g/L-1, sendo 

que para cada tratamento as estacas foram imersas 

no liquido contendo o fito-hormônio, por imersão 

rápida, 15 segundos por estaca, tal como 

recomendou Trevisan et al. (2008). 

Após coletadas e cortadas as estacas foram 

dispostas em tubetes contendo substrato comercial 

Carolina II e posteriormente procedeu-se o 

monitoramento e verificação das taxas de 

enraizamento por tratamento.  

As estacas foram mantidas em casa de 

vegetação com irrigação e umidade controlada, 

durante 30 dias e a taxa de enraizamento, brotos e 

mortes foram analisados semanalmente. 

Os dados foram submetidos a análise descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As técnicas de resgate de matrizes por 

miniestacas não foram eficientes, uma vez que as 

mesmas não apresentaram nenhuma sinal de 

enraizamento. Contudo, foi possível observar que 

houve grande perda de umidade e, por conta disso, 
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as mesmas exibiram sinais de ressecamento (Figura 

1), mesmo com condições de irrigação e umidade 

controladas os indivíduos sofreram estresse e não 

conseguiram se estabelecer. 

 
 

Figura 1 – Visão geral das estacas de Azadirachta Indica., com 

fungos na base das miniestacas. 
 

Foi observado o aparecimento de fungos e 

ácaros, fato este que pode ter causado o não 

enraizamento das miniestacas. Pierozzi (2013) 

encontrou resultados diferentes, em que os fungos 

auxiliaram no enraizamento de estacas de eucalipto 

e tais estacas não sofreram danos. Por conseguinte, 

é necessário que haja maior análise e estudo para 

que seja possível observar estas interações estacas 

x fungos. 

A taxa de sobrevivência das estacas 

lenhificadas demonstrou que a quantidade de 

indivíduos vivos foi de apenas 24% aos 21 dias 

após alocação na casa de vegetação. Em relação a 

mortalidade, foram observados uma taxa de 76% 

de estacas mortas, resultados estes esperados, visto 

que poucos indivíduos mostraram sinais de 

vitalidade (Figura 2). 

 

 
Figura 2- Avaliação de sobrevivência das estacas de 

Azadirachta indica aos 21 dias. 

 

Vasconcelo (2012), em estudos realizados com 

Khaya senegalensis, mesma familia do A. indica,  

demostrou que os indivíduos com grande 

capacidade de enraizamento são de estacas mais 

jovens, uma vez que a diferenciação celular é mais 

fácil para formação de raízes, o que não foi possível 

observar no experimento, em que as megaestacas 

jovens obtiveram grande mortalidade logo nos 

primeiros dias. 

As estacas lenhificadas, como demonstrado na 

figura 3, revelaram que com a utilização de 

hormônios, apenas 6 indivíduos mostraram 

diferenças em suas características, destas foram: 

66,7% novos brotos observados, evidenciando, 

portanto, que com um maior período de tempo as 

estacas poderiam ocorrer a emissão de raízes; e em 

33,3% restantes, as estacas não apresentaram 

mortalidade e permaneceram com presença de 

folhas verdes. 

Figura 3- Porcentagem de indivíduos que demonstraram 

mudanças após 14 dias, NB- novos brotos, NFV- folhas verdes 

de Azadirachta indica aos 21 dias. 

 

Apesar do enraizamento não observado no 

experimento, Neves et al.(2003) explicaram que 

poderia ser possível a propagação da espécie A. 

indica via estaquia, mas que não é de grande 

confiabilidade, uma vez que as raízes não se 

comportam de modo adequado, tal que as árvores 

adultas oriundas destas técnicas se tornam frágeis e 

susceptíveis a tombamentos quando no campo. 

Entre os tratamentos realizados para 

megaestacas, o que apresentaram melhores índices 

foram os tratamentos T0 em que não foram 

utilizados fito-hormônios e T4 utilizando 4g/L-1 de 

AIB (Tabela 1) aos 21 dias, no qual, em duas 

repetições foram emitidos brotos novos e uma 

manteve-se as folhas verdes nas estacas. 
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g
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Tabela 1- Relação dos tratamentos e repetições aos 21 dias dos indivíduos de Azadirachta indica. 

REPETIÇÃO TO T1 T2 T3 T4 

R1 0 0 0 N+B N+FV 
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Valmorbida et al. (2008), em estudos realizados 

para indivíduos da mesma família de A. indica, 

demonstraram que essas técnicas não são eficientes 

em determinadas épocas do ano e a quantidade de 

AIB utilizado está relacionada, ademais, afirma 

que em estações muito quente a transpiração 

aumenta e resseca as estacas.  

Aos 30 dias, todas as estacas não mostraram sinais 

de enraizamento, sem diferenciação e houve total 

mortalidade das estacas mesmo nas que estavam 

com brotos novos aos 21 dias. Dias et al. (2012) 

explicaram que em muitas espécies, como no 

angico-vermelho, a técnica de imersão rápida não é 

suficiente e que o uso de semi-hidropônica pode ser 

uma solução para se obter material através de 

propagação vegetativa.  

 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, é possível concluir que as 

técnicas de estaquia por imersão rápida não foram 

eficazes para garantir o enraizamento tanto de 

miniestacas de base e ápice quanto de megaestacas.  
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RESUMO: Objetivou-se com a execução deste trabalho analisar o comportamento e como os elementos climáticos 

interferem no crescimento inicial de plântulas de Handroanthus serratifolius. O experimento foi conduzido no Campus 

da Universidade Federal do Piauí (UFPI), localizado na cidade de Bom Jesus-PI. As sementes foram coletadas de árvores 

matrizes provenientes do próprio Campus, e submetidas ao beneficiamento manual. Foi semeada uma (1) semente por 

saquinho de polietileno preto, e o delineamento adotado foi inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 4x4, 

sendo os tratamentos, as misturas de substratos T1: Arroz (30%) + Esterco caprino (70%); T2: Areia (80%) + Arroz 

(20%); T3: Esterco caprino (60%) + Areia (40%); e T4: Areia (40%) + Arroz (20%) + Esterco caprino (40%), distribuídos 

nas diferentes porcentagens de sombrites (35%, 50% e 80%) e a pleno sol (0%), com dez (10) repetições por tratamento. 

Foi calculado o índice de velocidade de germinação (IVG), segundo a fórmula de Maguire e o acompanhamento da 

evolução temporal dos elementos climáticos (temperatura, umidade e radiação solar). Os resultados mostraram que a 

temperatura máxima registrada no período experimental foi de 23,45 °C, não foi perceptível efeito negativo sobre o 

crescimento, visto que, trata-se de uma espécie heliófita, e portanto, é apta a crescer em ambientes com alta intensidade 

luminosa. As mudas conduzidas no substrato T3 apresentaram as maiores médias e as T2 as menores médias, o que leva 

a acreditar que, o crescimento inicial de plântulas de Handroanthus serratifolius (Vahl) responderam melhor aos 

substratos que contenham matéria orgânica em sua composição, ainda, foi possível admitir que as temperaturas médias 

durante o período experimental influenciaram positivamente na velocidade e na porcentagem de germinação. 

Palavras-chave: Temperatura do ar, Germinação, Substratos. 

 

Temporal evolution of the climatic elements in the initial growth of Handroanthus serratifolius (Vahl) S. 

O. Grose 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the behavior and how the climatic elements interfere with the 

initial growth of Handroanthus serratifolius (Vahl) seedlings. The experiment was conducted at the Campus of the 

Federal University of Piauí (UFPI), located in the city of Bom Jesus-PI. The seeds were collected from parent trees in 

the Campus,and submitted to mechanical scarification and manual processing. One (1) seed was sown per bag of black 

polyethylene, and the design was completely randomized (DIC) in a 4x4 factorial scheme, with the treatments being the 

mixtures of substrates T1: Rice (30%) + goat manure (70%) ; T2: Sand (80%) + Rice (20%); T3: Goat manure (60%) + 

Sand (40%); (40%) and sun (40%) and goat manure (40%), distributed in different percentages of sombrites (35%, 50% 

and 80%) and in full sun (0%), with ten (10) replicates per treatment. The germination speed index (IVG) was calculated 

according to the Maguire formula and the temporal evolution of the climatic elements (temperature, humidity and solar 

radiation) was recorded. The results showed that the maximum temperature recorded in the experimental period was 

23.45° C, a negative effect on growth was not observed, since it is a heliophite species, and therefore it is apt to grow in 

environments with high light intensity. The seedlings conducted on the T3 substrate had the highest mean values and the 

T2 values were the lowest, which leads us to believe that the initial growth of Handroanthus serratifolius (Vahl). seedlings 

responded better to substrates containing organic matter in their composition, it was possible to admit that the average 

temperatures during the experimental period positively influenced the speed and the percentage of germination.  

Keywords: Air temperature, Germination, Substrates 

 

 
INTRODUÇÃO 

O ipê amarelo (Handroanthus serratifolius) 

também é conhecido popularmente como pau-

d’arco-amarelo, ipê-ovo-de-macuco, tamurá-tuíra, 

ipê-pardo, ipê-do-cerrado (FERREIRA, DAVIDE, 

GUIMARÃES, 2002). Trata-se de uma espécie 

amplamente distribuída no Brasil, por ser muito 

utilizada em projetos de arborização, devido as 

suas características dendrológicas serem bastante 

atraentes e adequadas as normas de paisagismo. 

Essa espécie apresenta durante o florescimento 

uma cor amarela intensa, sem folhagens, além de 
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possuir um alto valor ornamental e econômico 

(MARTINS et al., 2012). 

O ipê-amarelo é uma árvore do tipo caducifólia, 

sua floração ocorre no período de julho a outubro, 

e o amadurecimento dos frutos acontece durante os 

meses de outubro a dezembro, as sementes são 

leves e aladas, que facilita a sua dispersão 

(FERREIRA, DAVIDE, GUIMARÃES, 2002). 

Sabe-se que para testar a germinação de 

sementes de uma espécie é importante atentar-se ao 

substrato utilizado, pois ele pode influenciar na 

porcentagem final da germinação devido aos 

fatores provenientes da sua composição, o que 

pode variar, dependendo do tipo de material 

utilizado (MARTINS et al., 2012). 

O desenvolvimento de plântulas de 

Handroanthus serratifolius, também é 

influenciado pela temperatura, visto que, a mesma 

é responsável pela velocidade, na qual as reservas 

nutricionais das sementes são mobilizadas e da 

síntese das substâncias necessárias para o 

desenvolvimento da plântula, afetando o processo 

germinativo de três maneiras, sobre a porcentagem, 

velocidade e uniformidade de germinação 

(PACHECO et al, 2008). 

Dessa maneira, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar o comportamento do ipê-amarelo 

Handroanthus serratifolius, durante o crescimento 

inicial das plântulas, através dos elementos 

climáticos (temperatura, umidade e radiação). 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

O experimento foi conduzido em ambiente 

protegido (telado) utilizando sombrites de 

diferentes proporções (35%, 50% e 80%), e a pleno 

sol, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), em 

Bom Jesus- PI, durante os meses de novembro de 

2018 a janeiro de 2019. O município possui clima 

quente e úmido, classificado por Köppen como 

Awa (Tropical chuvoso com estação seca no 

inverno e temperatura média do mês mais quente 

maior que 22 °C). Localizado nas coordenadas 

geográficas 09º04’28’’S, 44º21’31’’W, e altitude 

média de 277 m, com precipitação média entre 900 

a 1200 mm ano-1 e temperatura média de 26,2°C 

(INMET, 2019).  

Foram utilizadas sementes da espécie 

Handroanthus serratifolius, colhidas em novembro 

de 2018, provenientes do próprio Campus. Após a 

coleta as sementes foram beneficiadas 

manualmente. Foi semeada uma (1) semente por 

saquinho de polietileno preto com capacidade de 

500 ml, com dimensões de 20 cm de altura e com 

10 cm de diâmetro. O delineamento adotado foi 

inteiramente casualizado (DIC) em esquema 

fatorial 4x4, sendo os tratamentos as misturas de 

substratos T1: Arroz (30%) + Esterco caprino 

(70%); T2: Areia (80%) + Arroz (20%); T3: 

Esterco caprino (60%) + Areia (40%); e T4: Areia 

(40%) + Arroz (20%) + Esterco caprino (40%), 

distribuídos nas diferentes porcentagens de 

sombrites (35%, 50% e 80%) e a pleno sol (0%), 

com dez repetições por tratamento. 

O Índice de Velocidade de Germinação (IVG) 

foi obtido segundo a fórmula de Maguire (1962) 

(Equação 1). 

 

𝐼𝑉𝐺 =  
𝐺1

𝑇1
+

𝐺12

𝑇21
… +

𝐺𝑛

𝑇𝑛
   (Equação 1) 

 

Em que: G: Número de plântulas germinadas 

ocorridas a cada dia; T: Tempo (Dias).  

 

As variáveis meteorológicas (temperatura do ar, 

umidade e radiação solar), foram obtidos na 

estação automática do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), instalada no Campus da 

UFPI. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante o período experimental foram 

registrados os valores 23,45°C, 31,61°C e 28,50°C, 

referentes às temperaturas mínima, máxima e 

média, por conseguinte, a mínima umidade relativa 

do ar (UR%), foi de 40,55%. Segundo Pacheco et 

al (2008), cada espécie apresenta uma temperatura 

ótima para germinação de suas sementes, para 

proporcionar a porcentagem máxima de 

germinação no menor tempo (Figura 01). A 

temperatura ótima do ipê-amarelo, apresentada 

dias após a semeadura, foi de 29,05°C, para 

determiná-la foi observado o máximo de 

germinação durante um tempo relativamente curto 

(FERREIRA, DAVIDE, GUIMARÃES, 2002). 
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Figura 1 - Velocidade de germinação dias após a semeadura. 

 

Na maioria das espécies tropicais a temperatura 

ótima de germinação está entre 15°C e 30°C, o que 

no entanto, classifica o ipê-amarelo como uma 

espécie tropical (FERREIRA, DAVIDE, 

GUIMARÃES, 2002). Em relação à temperatura, 

observou-se, ainda pela figura 01, que, apenas nas 

temperatura mais baixas, independentemente do 

tipo de substrato, a germinação foi 

significativamente inferior às demais. 

Pela análise do índice de velocidade de 

germinação (Figura 02), ao comparar-se o 

desenvolvimento das plântulas de ipê-amarelo em 

relação ao substrato, aliando com o efeito do 

sombreamento, observou-se que o T3 (esterco 

caprino (60%) + areia (40%)), em nível de 

sombreamento 50% foi o que mais se destacou, 

tendo em vista que a matéria orgânica, proveniente 

do esterco caprino, em maior proporção na 

composição do substrato, influenciou 

positivamente no crescimento das plântulas.  

 
Figura 2 - Índice de velocidade de germinação (IVG) dias após 

a semeadura. 

 

Segundo Guerrini & Trigueiro (2004), a 

finalidade da matéria orgânica como componente 

de substratos, é aumentar a capacidade de retenção 

de água e nutrientes para mudas, reduzir a 

densidade aparente e global e aumentar a 

porosidade do meio, características que podem ter 

uma participação positiva no desenvolvimento 

vegetal.  

Por outro lado, as mudas produzidas em 

substrato T2 (20% palha de arroz + 80% areia), 

apresentaram as menores médias.  Analisando a 

composição do substrato, compreende-se que esse 

resultado pode ser atribuído adição de palha de 

arroz. Segundo Caldeira et al. (2008), o substrato 

orgânico pode não estar estável biologicamente, ou 

seja, bem decomposto, uma vez que a palha de 

arroz, trata-se de um material de difícil 

decomposição e difícil absorção de umidade, 

dificultando o processo de mineralização da 

matéria orgânica.  

Já em relação a incidência de radiação solar, em 

resposta ao IVG, o sombreamento atribuído a 50% 

se destacou. Isso pode estar relacionado, com as 

formas particulares que cada espécie vegetal possuí 

de se adaptar às variações de luminosidade do 

ambiente (SABINO et al., 2016). No entanto, o ipê-

amarelo é uma espécie heliófita (MARTINS et al., 

2012), e por tanto, pode ser considerada apta a 

crescer em ambientes com alta intensidade 

luminosa, reafirmando o resultado apresentado 

durante a avaliação. 

 

CONCLUSÃO  

Através da análise da temperatura ótima de 

germinação do ipê-amarelo, foi possível classificá-

lo como uma espécie tropical, o que, no entanto, 

interferiu positivamente no desenvolvimento 

vegetal. Já em relação ao substrato, o T3, que 

apresentava matéria orgânica em sua composição, 

em percentuais maiores, possuiu uma boa 

capacidade de retenção de água e aeração, 

tornando-se o tratamento mais eficaz entre os 

demais. 
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RESUMO: Objetivou-se com a execução deste trabalho analisar o comportamento e como os elementos climáticos 

interferem no crescimento inicial de plântulas de Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. O experimento foi conduzido 

no Campus da Universidade Federal do Piauí (UFPI), localizado na cidade de Bom Jesus-PI. As sementes foram coletadas 

de árvores matrizes provenientes do próprio Campus, e submetidas a escarificação mecânica e beneficiamento manual. 

Foi semeada uma (1) semente por saquinho de polietileno preto, e o delineamento adotado foi inteiramente casualizado 

(DIC) em esquema fatorial 4x4, sendo os tratamentos, as misturas de substratos T1: Arroz (30%) + Esterco caprino (70%); 

T2: Areia (80%) + Arroz (20%); T3: Esterco caprino (60%) + Areia (40%); e T4: Areia (40%) + Arroz (20%) + Esterco 

caprino (40%), distribuídos nas diferentes porcentagens de sombrites (35%, 50% e 80%) e a pleno sol (0%), com dez (10) 

repetições por tratamento. Foi calculado o índice de velocidade de germinação (IVG), segundo a fórmula de Maguire e o 

acompanhamento da evolução temporal dos elementos climáticos (temperatura, umidade e radiação solar). Os resultados 

mostraram que a menor temperatura registrada no período experimental foi de 23,45 °C, e não foi perceptível efeito 

negativo sobre o crescimento, uma vez que se enquadra no limite suportado pela espécie. As mudas conduzidas no 

substrato T3 apresentaram as maiores médias e as T2 as menores médias, o que leva a acreditar que, o crescimento inicial 

de plântulas de L. leucocephala responderam melhor aos substratos que contenham matéria orgânica em sua composição, 

ainda, foi possível admitir que as temperaturas médias durante o período experimental influenciaram positivamente na 

velocidade e na porcentagem de germinação. 

Palavras-chave: Temperatura do ar, Germinação, Substratos. 

 

Temporal evolution of climatic elements and initial growth of Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the behavior and how the climatic elements interfere in the initial 

growth of Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit seedlings. The experiment was conducted at the Campus of the Federal 

University of Piauí (UFPI), located in the city of Bom Jesus-PI. The seeds were collected from parent trees inside the 

Campus, and submitted to mechanical scarification and manual processing. One (1) seed was sown per bag of black 

polyethylene, and the design was completely randomized (DIC) in a 4x4 factorial scheme, with the treatments being the 

mixtures of substrates T1: Rice (30%) + goat manure (70%) ; T2: Sand (80%) + Rice (20%); T3: Goat manure (60%) + 

Sand (40%); and T4: Sand (40%) + Rice (20%)+ goat manure (40%), distributed in different percentages of shade cloth 

(35%, 50% and 80%) and in full sun (0%), with ten (10) replicates per treatment. The germination speed index (IVG) 

was calculated according to the Maguire formula and the temporal evolution of the climatic elements (temperature, 

humidity and solar radiation) was recorded. The results showed that the lowest temperature recorded in the experimental 

period was 23.45 °C, and no negative effect on growth was observed, since it falls within the limit supported by the 

species. The seedlings conducted on the T3 substrate had the highest mean values and the T2 values were the lowest, 

which leads us to believe that the initial growth of L. leucocephala seedlings responded better to the substrates containing 

organic matter in their composition, in addition, the average temperatures during the experimental period positively 

influenced the speed and the percentage of germination. 

Keywords: Air temperature, Germination, Substrates 

 

 
INTRODUÇÃO 

A leucena (Leucaena leucocephala Wit.), é uma 

leguminosa originária do México (OLIVEIRA, 

2008), trata-se de uma planta bastante utilizada 

atualmente, em reflorestamento de áreas 

degradadas, alimentação animal, adubação verde e 

também para o efeito alopático (PRATES, 2000).  

Sabe-se ainda que é uma planta que ajuda 

melhorar as qualidades físico-químicas e biológica 

do solo, além de ser uma fonte de proteína para 

alguns animais, exceto os animais não ruminantes, 

devido a presença de substâncias tóxicas nas suas 

folhas (VELOSO, 2016). 
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Para que a planta se desenvolva e que tenha um 

rápido crescimento, é necessário que exista 

disponibilidade dos recursos ambientais bem como 

temperatura, vento, precipitação, insolação e 

nutrientes (ZANON, FINGER, 2010).  

As espécies que se desenvolvem em dossel ou 

cobertura vegetal mais densa, não necessitam de 

muita luz em relação as que não crescem sob essas 

condições, em locais mais abertos e com pouca 

vegetação em seu entorno, exigem quantidades 

maiores para luz, para que ocorra a germinação 

(OLIVEIRA, MEDEIROS FILHO, 2007). 

Sabe-se ainda que o vigor e desenvolvimento de 

uma espécie vegetal está interligado diretamente 

com a relação da espécie com as condições 

meteorológicas disponíveis no ambiente, como 

temperatura, umidade e precipitação (ZANON, 

FINGER, 2010). Diante do exposto a execução 

deste trabalho teve por objetivo analisar a 

influência dos elementos climáticos no 

crescimento inicial de plântulas de Leucaena 

leucocephala Wit, cultivadas sob sombreamento e 

a pleno sol. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

O experimento foi conduzido em ambiente 

protegido (telado) utilizando sombrites de 

diferentes proporções (35%, 50% e 80%), e a pleno 

sol, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), em 

Bom Jesus- PI, durante os meses de novembro de 

2018 a janeiro de 2019. O município possui clima 

quente e úmido, classificado por Köppen como 

Awa (Tropical chuvoso com estação seca no 

inverno e temperatura média do mês mais quente 

maior que 22 °C). Localizado nas coordenadas 

geográficas 09º04’28’’S, 44º21’31’’W, e altitude 

média de 277 m, com precipitação média entre 900 

a 1200 mm ano-1 e temperatura média de 26,2 °C 

(INMET, 2019).  

Foram utilizadas sementes da espécie Leucaena 

leucocephala (Lam.) De Wit, colhidas em 

novembro de 2018, provenientes do próprio 

Campus. Após a coleta as sementes foram 

submetidas a escarificação mecânica e 

beneficiamento manual. Foi semeada uma (1) 

semente por saquinho de polietileno preto com 

capacidade de 500 ml, com dimensões de 20 cm de 

altura e com 10 cm de diâmetro.   

O delineamento adotado foi inteiramente 

casualizado (DIC) em esquema fatorial 4x4, sendo 

os tratamentos as misturas de substratos T1: Arroz 

(30%) + Esterco caprino (70%); T2: Areia (80%) + 

Arroz (20%); T3: Esterco caprino (60%) + Areia 

(40%); e T4: Areia (40%) + Arroz (20%) + Esterco 

caprino (40%), distribuídos nas diferentes 

porcentagens de sombrites (35%, 50% e 80%) e a 

pleno sol (0%), com dez repetições por tratamento. 

O Índice de Velocidade de Germinação (IVG) 

foi obtido segundo a fórmula de Maguire (1962) 

(Equação 1). 

 

𝐼𝑉𝐺 =  
𝐺1

𝑇1
+

𝐺12

𝑇21
… +

𝐺𝑛

𝑇𝑛
   (Equação 1) 

 

Em que: G: Número de plântulas germinadas 

ocorridas a cada dia; T: Tempo (Dias).  

As variáveis meteorológicas (temperatura do ar, 

umidade e radiação solar), foram obtidos na 

estação automática do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), instalada no Campus da 

UFPI. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nos primeiros dias de avaliação, (novembro de 

2018), a umidade relativa (UR%) atingiu o máximo 

valor (74,5%), e a máxima temperatura média de 

31,72°C, sendo o valor mais alto registrado durante 

o mês (Figura 1). O que no entanto, favoreceu o 

rápido aparecimento das primeiras mudas, 

principalmente por ser uma espécie que se adapta 

as condições edafo-climáticas do Nordeste 

brasileiro (DRUMOND, 2010). 

 

 
Figura 1 - Velocidade de germinação dias após a semeadura. 

 

Ainda que a Leucaena leucocephala Lam. De 

Wit se destaque por ser uma espécie que tolera um 

amplo espectro de temperatura, o seu crescimento 

limita-se em temperaturas muito baixas (DECKER 

et al., 2011). É importante mencionar que a mínima 

temperatura registrada no período experimental foi 

de 23,45 °C, e por tanto, não notou-se efeito 

20

25

30

35

0

20

40

60

80

100

120

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

T
em

p
er

at
u

ra
 (

0
C

)

U
R

(%
)

G
er

m
in

aç
ão

Umidade Germinação

Temperatura (°C)



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 623 

 
 

 

negativo sobre o crescimento, já que as 

temperaturas médias diárias mantiveram-se acima 

de 20°C, se enquadrando no limite suportado pela 

espécie. Segundo Decker et al., (2011), as 

condições ideais para germinação da leucena 

variam entre 25°C a 35°C.  

As temperaturas médias na maior parte de 

execução do experimento, mantiveram-se acima da 

UR, tornando o tempo na localidade quente e seco. 

Percebeu-se ainda que a curva de germinação se 

estabilizou em torno de 20 dias após a semeadura, 

ou seja, a partir dessa data totalizaram-se as 

plântulas normais (Figura 01). 

 

 
Figura 2 - Índice de velocidade de germinação (IVG) dias após 

a semeadura. 

 

Tomando como base a figura 02, pode-se inferir 

que a análise proporcionada pelo índice de 

velocidade de germinação (IVG) através da 

fórmula de Maguire, foi eficiente em determinar 

qual o tratamento melhor se sobressaiu tanto em 

relação as diferentes temperatura submetidas, 

quanto aos diferentes níveis de radiação. 

Analisando os valores médios do IVG, nota-se que 

as mudas conduzidas em substrato T3 (60% esterco 

caprino + 40% areia) apresentaram as maiores 

médias, logo, é provável que a presença da matéria 

orgânica na composição do substrato (T3), 

fornecido pelo esterco caprino, influenciou 

positivamente no crescimento das mudas. 

 Segundo Amaral et al. (2017), os 

substratos que apresentam matéria orgânica em sua 

composição, principalmente em percentuais 

maiores, possuí uma boa capacidade de retenção de 

água e aeração, além de ser rico em nutrientes, que 

são rapidamente liberados para as plantas.  

Por outro lado, as mudas produzidas em 

substrato T2 (20% palha de arroz + 80% areia), 

apresentaram as menores médias. É considerável 

ressaltar que a germinação depende das condições 

favoráveis ao seu desenvolvimento, dessa forma, é 

importante que o substrato proporcione o conjunto 

de características adequadas à germinação da 

mesma (AMARAL et al., 2017).  

Ainda na figura 02, nota-se também que as 

maiores médias de germinação, visto que, tiveram 

melhor desenvolvimento vegetativo, foram dos 

sombrites de menores redução de incidência de 

radiação solar (35% e 50%), ou seja, o que mais 

estavam exposto a radiação solar. Uma das 

características que interferem diretamente na 

qualidade de uma espécie é suas respostas às 

condições de intensidade luminosa do ambiente 

(PAIVA et al., 2003). Portanto, pode-se predizer 

que a leucena é uma espécie que se desenvolve 

melhor em áreas pouco sombreada.  

 

CONCLUSÕES 
O crescimento inicial de plântulas de Leucaena 

leucocephala são positivamente influenciados ao 

se fazer uso de substratos que contenham matéria 

orgânica em sua composição. A temperatura do ar 

influenciou positivamente na velocidade e na 

porcentagem de germinação, e que quanto maior a 

incidência de radiação solar, melhor é o 

desenvolvimento vegetativo dessa espécie.  
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Germinação de sementes de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan em diferentes temperaturas e 

substratos 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da temperatura e de diferentes tipos de vermiculita 

(expandida e não expandida) na germinação de sementes de Anadenanthera colubrina. O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado, esquema fatorial 4x2, representado por quatro diferentes temperaturas (25ºC, 

30ºC, 25-30ºC e 25-35º) e dois tipos de substratos (vermiculita expandida e vermiculita não expandida). Empregou-se 

quatro repetições de 25 sementes, totalizando 100 sementes por tratamento. As médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey (P<0,5). Os parâmetros avaliados foram: a porcentagem de germinação, o índice de velocidade de germinação 

(IVG) e o tempo médio de germinação (TMG). Os tratamentos que apresentaram os melhores resultados para substrato 

foram vermiculita expandida e com relação a temperaturas foram as alternadas de 25-30ºC; 25-35ºC, além da constante 

de 30ºC, uma vez que não apresentaram diferenças estatísticas entre eles.  

Palavras-chave: caatinga, angico-branco, vermiculita. 

 

Germination of seeds of Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan at different temperatures and substrates 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to evaluate the influence of temperature and different types of vermiculite 

(expanded and unexpanded) on the germination of Anadenanthera colubrina seeds. The experimental design was a 

completely randomized, 4x2 factorial scheme, represented by four different temperatures (25ºC, 30ºC, 25-30ºC and 25-

35º) and two types of substrates (expanded vermiculite and unexpanded vermiculite). Four replicates of 25 seeds were 

used, totaling 100 seeds per treatment. The averages were compared by the Tukey test (P <0.5). The parameters evaluated 

were: germination percentage, germination speed index (IVG) and mean germination time (TMG). The treatments that 

presented the best results for substrate were expanded vermiculite and in relation to temperatures were the alternating 

ones of 25-30ºC; 25-35ºC, besides constant 30º, as they did not present statistical differences among them. 

Keywords: caatinga, angico-branco, vermiculite. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, 

espécie heliófila, de sucessão secundária inicial, 

ocorre no Brasil, do Paraná até o Piauí, sendo mais 

presente em Floresta Estacional Semidecidual e 

Floresta Ombrófila Mista (CARVALHO, 

NAKAGAWA, 2000; REGO et al., 2007). Esta 

espécie apresenta vários usos: pode ser utilizada 

para fins ornamentais, medicinais, energético 

(carvão e lenha), forrageiro, resinífero, além de 

fornecer tanino e mel, sua madeira possui 

características que lhe permite ser utilizada em 

projeto de construção civil e naval (CARVALHO, 

2003). A intensa exploração desta espécie, 

juntamente com a ausência de estudos voltados 

para melhoria do seu manejo, contribui para que 

atualmente ela se encontre entre as espécies 

florestais em risco de extinção (ALBUQUERQUE, 

ANDRADE, 2002). 

A germinação é caracterizada pela emergência 

da raiz primária, que é completada quando o teor 

de água excede um valor crítico que possibilite a 

ativação dos processos metabólicos (LOPES, 

MACEDO, 2008). A germinação é influenciada 

por fatores ambientais, como temperatura, 

umidade, luminosidade, oxigênio e substrato, que 

podem ser manipulados, com intuito de otimizar a 

porcentagem, velocidade e uniformidade de 

germinação, com a possibilidade de obtenção de 

plântulas mais vigorosas e redução gastos de 

produção mudas (NASSIF et al., 1998). 

O teste de germinação avalia o potencial 

máximo de germinação do lote de sementes, cujo 

resultado poderá ser utilizado para a comparação 

da qualidade entre diferentes lotes e estimação do 

valor de semeadura no campo (ISTA, 1993). 

Temperatura e substrato são componentes 

básicos do teste de germinação, uma vez que as 

sementes apresentam respostas fisiológicas 
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variáveis em diferentes condições dos mesmos. 

(STOCKMAN et al., 2007).  

Para cada espécie, existe uma temperatura ideal 

para que ocorra a máxima germinação das 

sementes e em menor tempo (MAYER, 

POLJAKOFF-MAYBER, 1989).  

O substrato tem influência na germinação, uma 

vez que em função da capacidade de reter água, da 

estrutura e aeração, interfere no fornecimento de 

água e oxigênio para sementes, além do poder de 

suporte físico para o desenvolvimento da plântula 

(FIGLIOLIA et al., 1993). Dentre os diversos 

substratos utilizados para testes de germinação, a 

vermiculita vem apresentando excelentes 

resultados para sementes florestais (PIÑA 

RODRIGUES, VIEIRA, 1988). 

Diante disto, o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar a influência da temperatura e de diferentes 

tipos de vermiculita (expandida e não expandida) 

na germinação de sementes de Anadenanthera 

colubrina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes de Anadenanthera colubrina 

foram coletadas de indivíduos localizados no 

município de Água Branca, Paraíba, em setembro 

de 2018. Em seguida, foram encaminhadas ao 

Laboratório de Sementes Florestais da Unidade 

Acadêmica de Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Campina Grande para 

beneficiamento e armazenamento em câmara fria. 

O lote de semente foi homogeneizado e dividido 

em divisor cilíndrico para obtenção da amostra de 

trabalho. Após este procedimento, as sementes 

foram desinfectadas, por imersão em solução 

contendo hipoclorito de sódio (NaClO) a 10% 

durante 5 minutos, e logo após lavadas quatro 

vezes em água destilada.  

O teste de germinação foi conduzido em 

germinadores tipo Biochemical Oxigen Demand 

(B.O.D.), às temperaturas de 25 e 30 ºC constantes 

e 25-30 e 25-35 ºC alternadas, e fotoperíodo de 12 

h.  

A Tabela 1 apresenta os tratamentos utilizados 

para avaliar o comportamento germinativo das 

sementes de A. colubrina, a partir dos dois 

substratos e temperaturas testados, perfazendo oito 

tratamentos. Os substratos foram, previamente 

esterilizados em autoclave. 

 

Tabela 1. Tratamentos utilizados para avaliar a viabilidade e 

vigor de sementes de Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan. 

 

 
 

A semeadura foi realizada em caixas plásticas 

transparentes, tipo gerbox, com tampa, preenchidas 

com o substrato referente ao tratamento. 

Os parâmetros foram avaliados, a partir de 

contagem diária, tendo como critério de 

germinação a emergência do primeiro eófilo, por 

um período de nove dias. Ao final do teste avaliou-

se: a porcentagem de germinação, o índice de 

velocidade de germinação (IVG) conforme a 

fórmula proposta por Maguire (1962); e o tempo 

médio de germinação (TMG). 

O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado, esquema fatorial 4x2, 

representado por quatro diferentes temperaturas e 

dois tipos de substratos. Empregou-se quatro 

repetições de 25 sementes, totalizando 100 

sementes por tratamento.  

As médias dos parâmetros avaliados foram 

através da ANOVA, com um delineamento fatorial, 

comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05), com o 

emprego do programa Sisvar (FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Porcentagem de germinação  

As médias da porcentagem de germinação de 

sementes de A. colubrina encontram-se na tabela 2. 

Diante dos resultados obtidos foi possível verificar 

que existe diferença significativa entre os 

substratos avaliados e as médias de porcentagem de 

germinação de sementes de A. colubrina semeadas 

na vermiculita expandida superou a média daquelas 

semeadas em vermiculita não expandida, 

independente da temperatura. 
 

Tabela 2. Médias das porcentagens de germinação das 

sementes de Anadenanthera colubrina submetidas a 

diferentes substratos. 

Substrato Média 

Vermiculita expandida 88,56 a 

Vermiculita não expandida 67,75 b 
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*Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas 

são iguais entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Isto se deve pela vermiculita expandida ser 

ótimo condicionador e possibilitar melhor 

desenvolvimento das raízes das plantas, além de 

apresentar excelente capacidade de retenção de 

umidade (POTTER, 2001). Lima et al. (2011), 

constataram que o substrato de vermiculita 

expandida, proporcionou condições adequadas 

para a ocorrência da germinação de sementes de 

catingueira, cujas plântulas são capazes de se 

desenvolver em ampla faixa de temperatura.  

Dentre as temperaturas avaliadas não houve 

diferença estatística pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Estudando o efeito da interação de temperaturas 

e substratos no processo germinativo de sementes 

de Myracrodruon urundeuva Fr. All., Pacheco et 

al. (2006) constataram melhor resultado com uso 

do substrato vermiculita, principalmente quando 

empregadas temperaturas alternadas de 25 e 27ºC.   

 

Índice de Velocidade de Germinação 

Os valores médios obtidos para o IVG (Tabela 

3) apontaram que a interação entre os fatores 

testados não apresentou diferenças significativas. 

Porém, em relação aos diferentes substratos, a 

vermiculita expandida se sobressaiu a não 

expandida, promovendo resultados 

estatisticamente significativos. Lima et al. (2011) 

também obtiveram que o substrato de vermiculita 

expandida, além de favorecer a porcentagem de 

germinação, também apresentou maiores valores 

de IVG. Isso se deve, possivelmente, pela aeração 

que este proporciona e o que podem gerar plântulas 

mais resistentes as condições adversas do meio. 
 

Tabela 3. Índice de velocidade de germinação (IVG) de 

plântulas de Anadenanthera colubrina submetidas a 

diferentes substratos. 

Substrato Média 

Vermiculita expandida 5,18 a 

Vermiculita não expandida 4,07 b 
*Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas são 

iguais entre si pelo teste de Tukey (P<0,5) 

 

Tempo Médio de Germinação 

A tabela 4 mostra que houve interação 

significativa entre os fatores testados para o 

parâmetro de tempo de médio de germinação 

(TMG), indicando que diante dos substratos e 

temperaturas avaliadas neste trabalho, existe no 

mínimo uma combinação entre estes fatores que 

pode ser considerada ideal. 

Nota-se que as sementes que foram expostas à 

temperatura de 30ºC levaram menos tempo para 

germinar independente do substrato utilizado 

(Tabela 4), porém é possível constatar que essa 

temperatura apresentou baixos percentuais de 

germinação, em ambos os substratos. 

Sendo assim, pode-se afirmar que as interações 

existentes entre a vermiculita expandida e as faixas 

de temperaturas 25/35ºC e 25/30ºC, que 

respectivamente o obtiveram TMG de 4,04 e 4,37 

dias, podem ser consideradas as ideais, pois 

apresentam maiores percentuais de germinação em 

menor tempo. Desse modo, crê-se que as 

temperaturas de maior valor tenham favorecido a 

ocorrência de maior atividade metabólica de 

maneira que aceleram e uniformiza o processo de 

germinação, resultado com semelhante aos de 

Carvalho, Nakagawa (2000), que afirmam que 

quanto maior a temperatura, até certo limite, a 

germinação será mais uniforme e rápida.  

Dependendo das características de cada espécie, 

existe uma determinada faixa de temperatura ideal 

para que ocorra a germinação. Em razão desse 

fator, o tempo necessário para a obtenção da 

máxima taxa de germinação está relacionado 

diretamente à temperatura (ARAÚJO NETO et al., 

2003).  
 

Tabela 4. Tempo de médio de germinação (TMG) das 

sementes de Anadenanthera colubrina submetidas a 

diferentes temperaturas e substratos. 

Temperaturas 
Vermiculita 

expandida 

Vermiculita não 

expandida 

25ºC 5,80 Bb 4,61 BCa 

30ºC 3,95 Aa 3,79 Aa 

25/30ºC 4,37 Aa 4,80 Cb 

25/35ºC 4,04 Aa 4,22 ABa  
*Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e 

minúscula nas linhas são iguais entre si pelo teste de Tukey (P<0,5) 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por 

Iossi et al. (2003) com sementes de Phoenix 

roebelenii O’Brien, em que foi observado que o 

aumento do tempo médio para germinação está 

relacionado com as temperaturas mais baixas. 

 

CONCLUSÃO  

A vermiculita expandida apresentou as maiores 

porcentagens de germinação e índice de velocidade 

de germinação (IVG) independente da temperatura.  

As temperaturas avaliadas influenciaram no 

TMG de sementes de Anadenanthera colubrina,  

Os resultados alcançados indicam o substrato 

vermiculita expandida e as temperaturas alternadas 
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de 25-30ºC; 25-35ºC ou constante de 30ºC para a 

condução de teste de germinação de sementes de A. 

colubrina 
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Germinação de sementes de Bowdichia virgilioides (Kunth.) provenientes da chuva de sementes 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a porcentagem de germinação das sementes de Bowdichia 

virgilioides (Kunth.), provenientes da chuva de sementes de remanescente de Floresta Atlântica localizado no estado de 

Pernambuco. As sementes foram coletadas na chuva de sementes no mês de novembro de 2018 por meio de 38 coletores 

de 1 m 2. Após a coleta, todo material do coletor foi levado para o Laboratório de Análise de Sementes Florestais da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco Campus Sede, Recife-PE. As sementes foram postas para germinar em caixas 

gerbox (11cm x 11cm x 3cm) contendo areia lavada e esterilizada em estufa a 105ºC (± 3) como substrato, as sementes 

foram esterilizadas com hipoclorito de sódio a 0,05% por 10 minutos, sendo utilizadas 80 sementes. Foram avaliadas a 

porcentagem de germinação (%G) considerando a emergência de plântulas, plântulas normais, plântulas anormais, 

sementes duras e sementes apodrecidas. Considerou-se como germinadas após a emissão do hipocótilo juntamente com 

a abertura dos cotilédones, sendo avaliada por um período de 60 dias. A germinação iniciou-se no 9º dia após a semeadura, 

apenas 31,25% das sementes germinaram até 60 dias de avaliação e 76% das sementes germinadas formaram plântulas 

normais. Mesmo com a baixa taxa de germinação da Bowdichia virgilioides, não é impossibilitada a coleta na chuva de 

sementes, o aumento de germinação pode se dá por testes pré-germinativos para a quebra de dormência. 

Palavras-chave: plântulas, sucupira, dormência, banco de sementes 

 

Germination of seeds of Bowdichia virgilioides (Kunth.) from seed rain 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to evaluate the percentage of germination of seeds of Bowdichia virgilioides 

(Kunth.), from the seed rain of remnants of Atlantic Forest located in the state of Pernambuco. The seeds were collected 

in the seed rain in November of 2018 by  38 collectors of 1 m2. After the collection, all material of the collector was taken 

to the Laboratory of Analysis of Forest Seeds of the Federal Rural University of Pernambuco Campus Recife-PE. The 

seeds were germinated in gerbox boxes (11cm x 11cm x 3cm) containing sand washed and sterilized in an oven at 105ºC 

(± 3) as substrate, the seeds were sterilized with 0.05% sodium hypochlorite for 10 minutes 80 seeds were used. The 

percentage of germination (% G) was evaluated considering the emergence of seedlings, normal seedlings, abnormal 

seedlings, hard seeds and rotted seeds. It was considered as germinated after the hypocotyl emission along with the 

opening of the cotyledons, being evaluated for a period of 60 days. The germination began on the 9th day after sowing, 

only 31.25% of the seeds germinated up to 60 days of evaluation and 76% of the germinated seeds formed normal 

seedlings. Even with the low germination rate of Bowdichia virgilioides, it does not make it impossible to collect seeds in 

the rain, the increase of germination can occur through pre-germination tests to break dormancy. 

Keywords: seedlings, sucupira, dormancy, seed bank 

 

 
INTRODUÇÃO 

A chuva de sementes é um mecanismo de 

regeneração natural dos ecossistemas florestais, 

sendo avaliada pela quantidade de diásporos, frutos 

e sementes, depositados em uma determinada área 

e tempo definido (SCCOTI et al., 2016), sendo 

responsável pela formação do banco de sementes e 

plântulas em áreas abertas ou em ecossistemas 

florestais (SILVA et al., 2018a). 

Considerada uma eficiente técnica de nucleação 

para restauração de áreas degradas (REIS et al., 

2014), devido a riqueza de espécies existente, bem 

como espécies categorizada nos diferentes grupos 

ecológicos (CAMPOS et al., 2009; SILVA et al., 

2018; PIVELLO et al., 2006).  

Algumas sementes que chegam em uma 

determinada área e encontram condições 

favoráveis germinam, formando assim o banco de 

plântulas ou então penetram no solo para formar o 

banco de sementes onde permanecem viáveis por 

um certo período (COLEGARI et al., 2013; SILVA 

et al., 2019). 

  Entre as espécies que podem ser 

encontradas em bancos de sementes está a 

Bowdichia virgilioides (Kunth.) (SILVA et al. 

2019) que é uma espécie arbórea pertencente à 

família Fabaceae, popularmente conhecida como 
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sucupira-preta, sucupira-do-cerrado, sucupira-açu, 

sucupira-do-campo entre outros nomes 

(ALMEIDA et al., 1998). Possui ampla 

distribuição pelo Brasil (CARDOSO, 2019) 

podendo ser utilizada no paisagismo, em 

programas de reflorestamento, na recuperação de 

áreas degradadas e em áreas de preservação 

permanente (LORENZI, 1992). Seus frutos são do 

tipo legumes, indeiscentes, achatados, contendo 

pequenas sementes de coloração avermelhada que 

apresentam dormência tegumentar (SMIDERLE, 

SCHWENGBER, 2011). 

No entanto, poucos trabalhos têm avaliado a 

porcentagem de germinação das sementes 

coletadas via chuva de sementes (BATTILANI, 

2010; SILVA et al. 2018b; SILVA et al. 2018c) 

Segundo Batilani (2010), a avaliação da 

germinação das sementes proveniente da chuva de 

sementes é importante para avaliar a capacidade de 

estabelecimento das populações vegetais.  

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a porcentagem de germinação das sementes 

de Bowdichia virgilioides, provenientes da chuva 

de sementes em remanescente de Floresta Atlântica 

localizada no estado de Pernambuco.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes de Bowdichia virgilioides foram 

coletadas na chuva de sementes em remanescente 

de Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2012), localizado no município de 

Sirinhaém-PE, em terras pertencentes a Usina 

Trapiche S/A., distante aproximadamente 70 km da 

cidade do Recife, capital de Pernambuco.  

A região apresenta clima de monção do tipo Am 

(ALVARES et al., 2014), precipitação média anual 

dos últimos 10 anos, aproximadamente, 1800 mm  

(AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E 

CLIMA, 2018).  

Os frutos de Bowdichia virgilioides foram 

coletadas no mês de novembro de 2018, por meio 

de 38 coletores alocados de forma sistemática 

distante, aproximadamente, 65 m para avaliação da 

chuva de sementes (SILVA et al. dados ainda não 

publicados). 

Após a coleta, o material foi armazenado em 

sacos plásticos e levado para o Laboratório de 

Análise de Sementes Florestais da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco - Campus Sede, 

Recife-PE e triado. Os frutos foram separados, 

beneficiados e as sementes lavadas e esterilizadas 

com hipoclorito de sódio a 0,05% por 10 minutos, 

em seguida, lavadas em água corrente e colocadas 

para secar de forma natural por, aproximadamente, 

2 horas. 

Para o teste de germinação, foram utilizadas 80 

sementes, em quatro repetições com 20 sementes, 

sendo utilizadas caixas gerbox (dimensões 11 cm x 

11 cm x 3 cm), dispostas em bancadas em 

condições de laboratório, com temperatura, 

aproximadamente, 30 ºC e as lâmpadas do 

laboratório acesas.  

Como substrato para germinação, foi utilizado 

areia lavada e esterilizada em estufa a 105 °C (± 3) 

por 2 h. Após serem colocadas no substrato, as 

sementes foram cobertas com uma pequena 

camada do substrato (areia). Considerou-se como 

germinadas após a emissão do hipocótilo 

juntamente com a abertura dos cotilédones, sendo 

avaliada por um período de 60 dias. 

Foram avaliadas a porcentagem de germinação, 

plântulas normais, plântulas anormais, sementes 

duras e sementes apodrecidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A germinação iniciou-se no 9º dia após a 

semeadura, no entanto, apenas 31,25% das 

sementes germinaram até 60 dias de avaliação. 

A porcentagem de germinação tem sido variada 

como apresentada por Battilani (2010) que das 

38.307 sementes coletadas na chuva de sementes 

(69% do total) foi obtida taxa de germinação média 

de 24% variando de 3% para Helietta apiculata 

Benth. e  81% para Albizia hasslerii (Chodat) Burr. 

Silva et al. (2018b) encontraram apenas 15% para 

Simarouba amara Aubl. e Silva et al. (2018c) 

encontraram 89,3% para Cecropia sp. 

Apenas 76% das sementes que germinaram 

formaram plântulas normais (Figura 1).  

 

 
Figura 1- Plântulas de Bowdichia virgilioides considerada 

como plântula normal. Em que: rp = raiz primária; rs,= raiz 
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secundária; hi = hipocótilo; ep = epicótilo; ct = cotilédone; eo 

= eofilo. 

 

Conforme proposto por Brasil (2009), plântulas 

normais são aquelas que apresentam todas as 

estruturas essenciais bem desenvolvidas, 

mostrando potencial para continuar seu 

desenvolvimento e, provavelmente, originar 

plantas normais, quando desenvolvidas sob 

condições favoráveis. 

E 34% das sementes germinadas formaram 

plântulas Anormais (Figura 2).  

 

 
 

Figura 2- Plântulas de Bowdichia virgilioides considerada 

como plântula anormal. 
 

Segundo Brasil (2009) plântulas anormais não 

apresentam competência necessária para originar 

indivíduos normais, mesmo estando em condições 

apropriadas. 

Observou-se que 63,5% foram sementes 

apodrecidas e 5% das sementes de Bowdichia 

virgilioides foram sementes duras. Fato que, 

provavelmente, pode estar relacionado a existência 

de dormência (SMIDERLE e SOUSA, 2003; 

SMIDERLE E SCHWENENGBER, 2011). 

 

CONCLUSÃO 

Mesmo com a baixa taxa de germinação, a 

coleta da Bowdichia virgilioides não é 

impossibilitada na chuva de sementes. O aumento 

da taxa de germinação, provavelmente, pode ser 

favorecido por testes pré-germinativos para a 

quebra de dormência. 
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Germinação e desenvolvimento de Jatropha curcas L. em diferentes substratos 
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RESUMO: No Brasil, a produção de óleos vegetais para geração de biocombustíveis (biodiesel) na substituição dos 

derivados de petróleo ainda é incipiente, fazendo-se necessário estudos de espécies oleaginosas para garantir uma melhor 

produção, dentre elas destaca-se o pinhão-manso (Jatropha curcas L.) como uma espécie com potencial utilizável para 

estes afins. À vista disso, o objetivo desse trabalho foi verificar o comportamento germinativo e o incremento da planta 

em diferentes substratos a começar com sementes isentas de dormência. Os ensaios foram conduzidos em laboratório, e 

o delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições de 20 sementes por tratamento 

(substratos: mata-borrão (MB), vermiculita (V), areia lavada (AL) e terriço vegetal (S)). Foram avaliados a massa seca 

das partes individuais da planta e o percentual germinativo. Os dados foram submetidos a análise de variância e também 

ao teste de comparação de médias de Tukey. De acordo com os resultados obtidos a porcentagem de germinação não foi 

diferente entre os substratos e o desenvolvimento das plantas foi proeminente no substrato terriço vegetal por proporcionar 

maior nutrição. 

Palavras-chave: pinhão-manso, biodiesel, dormência de sementes, massa seca. 

 

Germination and development of Jatropha curcas L. on different substrates 

 
ABSTRACT: In Brazil, the production of vegetable oils for the generation of biofuels (biodiesel) in the substitution of 

petroleum derivatives is still incipient, being necessary to study oleaginous species to guarantee a better production, 

among which jatropha curcas L.) as a species with usable potential. In view of this, the objective of this work was to 

verify the germinative behavior and the increment of the plant in different substrates from seeds free of dormancy. The 

experiments were conducted in a completely randomized design with four replicates of 20 seeds per treatment (substrates: 

blotter (MB), vermiculite (V), washed sand (LA) and vegetal soil (S)). The dry mass of the individual parts of the plant 

and the germinative percentage were evaluated. Data were submitted to analysis of variance and also to the comparison 

test of Tukey averages. According to the results, the percentage of germination was not different between the substrates 

and the development of the plants was prominent in the substrate vegetal soil, because it provides greater nutrition. 

Keywords: peanut, biodiesel, seed dormancy, dry mass. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Com o aumento da exigência do mercado e o 

desprovimento das fontes de combustíveis fósseis, 

assim como a apreensão com a transfiguração da atual 

conjuntura climática global, aumenta a necessidade 

de se utilizar fontes energéticas não convencionais. 

Entre essas fontes renováveis, o biodiesel apresenta-

se como uma alternativa promissora, pois além de 

reduzir o consumo de óleo diesel derivado do 

petróleo, representa uma importante oportunidade de 

desenvolvimento econômico para diversas regiões do 

país.  O biodiesel pode ser proveniente de óleos 

vegetais, gorduras de origem animal e até mesmo de 

óleos reaproveitados do uso doméstico ou industrial 

(COROMOTO et al., 2010).  

O Brasil dispõe de uma alta variedade de 

oleaginosas com possibilidade de extração de óleo 

para a produção de biodiesel em larga escala 

comercial, dentre as espécies potencialmente 

utilizáveis encontra-se o pinhão-manso (Jatropha 

curcas L.) (COROMOTO et al., 2010). Segundo 

Pascuali et al. (2012), as sementes caracterizam-se 

pela capacidade de armazenar óleo como fonte de 

reserva. 

O pinhão-manso é uma planta da família das 

Euforbiáceas, nativa do Brasil, capaz de se produzir 

em solos com baixa fertilidade e arenosos, exigindo 

de radiação com resistência à seca, (ARRUDA et al., 

2004).  

Existem vários métodos de reprodução sexuada e 

assexuada para perpetuação das espécies, contudo as 

plantas estabelecidas a partir de sementes (sexuada) 

apresentam maior variabilidade genética em relação à 

planta mãe, são mais vigorosas ainda que iniciem a 

produção mais tardiamente (MOREIRA et al., 2015). 
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O substrato exerce forte influência na germinação 

e no desenvolvimento do vegetal pela variação da 

aeração, estrutura, capacidade de retenção de água, e 

contaminação por patógenos. A adição subsequente 

de água no substrato deve ser regulada a fim de 

diminuir as variações entre as repetições e entre os 

testes, contudo, deve-se garantir que o substrato 

permaneça suficientemente úmido até o final da 

avaliação. Tais fatores serão favoráveis para sementes 

sem dormência, no caso do pinhão-manso por 

exemplo, é necessário romper esta barreira 

tegumentar com mecanismos propícios ao seu 

beneficiamento, dentre eles a escarificação química 

ou mecânica é uma alternativa viável (BRASIL, 

2009). 

Não se tem definido o melhor método de 

propagação da Jatropha curcas L., sendo que a 

produção de muda com qualidade garante o sucesso 

no cultivo, da mesma forma que o substrato adequado 

a ser utilizado é importante no desenvolvimento da 

planta (COSTA, CAMARGO, 2009). 

Diante do exposto, o presente estudo teve por 

objetivo verificar em diferentes substratos a 

germinação e o desenvolvimento de Jatropha curcas 

L. a partir de sementes isentas de dormência. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de 

Ecofisiologia Florestal situado no Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de Alagoas – 

CECA/UFAL, em Rio Largo/AL. As sementes de 

pinhão-manso (Jatropha curcas L.) foram 

provenientes de uma plantação experimental da 

mesma instituição.  

Após coleta nas matrizes e o beneficiamento, as 

sementes foram submetidas à escarificação mecânica 

em lixa grossa para rompimento da dormência 

tegumentar. Tal prática, foi realizada manualmente 

no dia da instalação do experimento.  As sementes 

foram cobertas com uma fina camada do substrato, 

regadas diariamente com solução concentrada a 2% 

de nistatina líquida para controle de fungos.  

O material de propagação foi distribuído em 

caixas Gerbox com substrato ocupando um espaço 

suficiente para posicionamento das sementes, 

utilizando-se 20 por caixa, com 4 repetições por 

tratamento (substratos), e, o delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. 

Para os tratamentos foram usados os substratos de 

papel mata-borrão (MB), vermiculita (V), areia 

lavada (AL) e terriço vegetal (S), com pesos de 

0,430g, 200g, 850g e 940g respectivamente. Todos os 

substratos foram autoclavados, exceto terriço vegetal 

que foi colocado em estufa a 50ºC por 24 horas. 

O experimento teve acompanhamento através de 

observações periódicas (durante 10 dias) de 

germinação, observadas a olho nu e com regas para 

manter o substrato sempre úmido. As anotações dos 

dados observados foram feitas em fichas de 

acompanhamento de testes. Após 15º dias foi feito o 

desmonte das plantas em partes individuais (raiz, 

caule e folha) e em seguidas colocadas em sacos Kraft 

semipermeável e postos na estufa a 75ºC por 5 dias 

para obtenção da massa seca. 

Foi determinado a porcentagem de germinação em 

cada tratamento. Os resultados da massa seca da raiz 

(MSR), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa 

seca total (MST) foram submetidos a análise de 

variância (teste F).  As médias das variáveis foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Estes parâmetros estatísticos foram 

obtidos no programa Sisvar 5.6. Ink e os gráficos e 

tabelas foram projetados em planilha de Excel do 

office 2016 da Microsoft.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Verificou-se que todas as porcentagens de 

germinação final do pinhão-manso, ou seja, no 10º dia 

após a semeadura, apenas um dos substratos 

utilizados diferir ao nível de 5% de probabilidade 

pelo teste de Tukey, indicando que os tratamentos 

restantes apresentaram mesma significância , ou seja, 

o AL, V, e S possuem mesma taxa de germinação 

(Tabela 1). Tal ocorrência justifica-se pelo fato de ter 

disponível água e aeração suficiente aferida às 

sementes sem dormência, não sendo estes os 

inconvenientes à germinação nos tratamentos. 

 
Tabela 1– Germinação (%) de sementes de Jatropha curcas L. 

no substrato mata borrão (MB), areia lavada (AL), vermiculita 

(V) e terriço vegetal (S). As médias seguidas pela mesma letra 

e na coluna não diferem pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

TRATAMENTOS Germinação (%) 

MB 57,50 b 

AL 73,75 a 

V 71,25 a 

S 76,25 a 

CV(%) 6,01 

Fonte: elaborados pelos os autores. 

 

Em relação ao período de germinação, observou-

se que no 2º dia houve emissão de radículas apenas 

no substrato mata borrão (MB). Como a análise de 

germinação foi feita considerando no que o 

observador ver a olho nu. Nos substratos vermiculita, 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 635 

 
 

 

areia lavada e terriço vegetal, as sementes foram 

cobertas, exceto no mata borrão, que ficou exposto 

favorecendo inicialmente a contagem pela 

observância em função da visibilidade. Os valores 

vieram a se estabelecer entre os tratamentos a partir 

do 5º ao 10º dia (Gráfico 1), que segundo Tagliani, 

Zuffellato-Ribas (2009), este período é um indicativo 

preferencial para germinação e desenvolvimento 

inicial das plântulas de pinhão-manso. 

 

 
Gráfico 1 – Número de sementes germinadas de Jatropha curcas 

L. no decorrer do tempo após semeadura nos substratos mata 

borrão (MB), areia lavada (AL), vermiculita (V) e terriço vegetal 

(S). 

No terriço vegetal (S), a germinação teve um 

comportamento diferente dos demais, devido 

principalmente ao tamanho de partícula do substrato, 

pois quando úmido resultou numa maior agregação 

dificultando e resistência na emergência da radícula e 

posteriormente do cotilédone. Isto é explicitado 

quando se refere a alta germinação do 6º ao 7º dia 

quando as plântulas conseguiram um 

desenvolvimento suficiente romper a resistência dos 

agregados e emergir sobre o material. 

O desenvolvimento (alocação de biomassa) das 

plântulas nos substratos avaliados resultou em 

diferenças significativas pelo teste F a 10% de 

probabilidade para as características de crescimento 

massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca total 

(MST), contudo, a massa seca da raiz (MSR) não foi 

significativa (Tabela 2). 

O fato pelo qual a MSR não ter apresentado 

diferença pelo presente teste, foi que as raízes nos três 

tratamentos não tiveram nenhum impedimento na 

emergência, além de ter ocorrido o desenvolvimento 

normal entre os substratos. A significância elevada 

constatada nas demais variáveis (MSPA e MST) foi 

causada pela falta de parte aérea no insumo mata-

borrão, no qual implicou diretamente nas amplitudes 

dos resultados das variáveis analisadas, ou seja, 

resultando na diferença de valores para massa seca da 

parte aérea e para massa seca total. 

 
Tabela 2– Resumo da análise de variância das médias da 

alocação de biomassa: massa seca da raiz (MSR), massa seca 

da parte aérea (MSPA) e massa seca total (MST) dos 

substratos. **: F significativo a 10% de probabilidade de erro; 
ns: F não significativo. 

ANOVA GL MSR (g) 

MSPA 

(g) MST (g) 

Substratos 3 2,49 ns 28,21** 24,98 ** 

Resíduo 12       

Total 15       

Média 

geral  0,325 2,350 2,675 

CV (%)  15,85 10,41 10,26 

Fonte: elaborados pelos os autores. 

 

O substrato terriço vegetal (S) foi o que apresentou 

maiores médias para as características massa seca da 

parte aérea e para massa seca total, diferindo dos 

demais de acordo com o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade (Tabela 3). 

 

 
Tabela 3– Agrupamento de médias de tratamentos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade das características massa seca da raiz 

(MSR), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca total (MST) em diferentes substratos. As médias seguidas pela mesma letra 

e na coluna não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

TRATAMENTOS MSR (g) MSPA (g) MST(g) 

MB 0,238 a 0,860 c 1,098 c 

AL 0,393 a 2,616 b 3,009 b 

V 0,274 a 1,956 b 2,230 bc 

S 0,396 a 3,968 a 4,364 a 

CV (%) 31,67 20,81 20,52 

Média 0,325 2,350 2,675 

DMS 0,216 1,027 1,153 

Fonte: elaborados pelos os autores 

 
A limitação no crescimento da parte aérea das 

plântulas observadas para o mata borrão (MT) foi 

devido à ausência de uma área de sustentação para 

as radículas se fixarem e emitirem os cotilédones e 

posteriormente as folhas, na qual garantiria melhor 

desenvolvimento das estruturas aéreas e até mesmo 

da raiz. Tais processos foram vistos nos outros 

substratos, apesar do tratamento com areia lavada 
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(AL) e vermiculita (V) pronunciaram similaridade 

nos resultados para MSPA, ainda assim terriço 

vegetal (S) exibiu maior valor. Valor este 

influenciado principalmente pela presença 

proeminente de nutrientes disponíveis neste 

substrato em relação aos demais.  

A MST aparentou o mesmo padrão na 

comparação de médias para a MSPA, indicando 

que o acréscimo da MSR não alterou 

consideravelmente na uniformidade dos valores, no 

teste comparativo aplicado. 

 

CONCLUSÕES 

O substrato terriço vegetal (S) foi o melhor 

caracterizado no desenvolvimento inicial de 

pinhão-manso, possuindo maiores valores de 

massa seca total (MST) e massa seca da parte aérea 

(MSPA) em paralelo aos outros tratamentos. 

A porcentagem de germinação foi a mesma 

entre os tratamentos, exceto o de mata borrão, 

estabelecendo um período de germinação entre o 5º 

e o 10º dia. 
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RESUMO: A salinidade é um dos fatores que mais afetam a germinação das sementes das espécies vegetais, seja pelo 

efeito tóxico dos sais, seja por efeito osmótico, reduzindo a disponibilidade de água à semente. Em virtude desses aspectos 

e da baixa disponibilidade de informações acerca da fisiologia das sementes de craibeira (Tabebuiia aurea), desenvolveu-

se o presente trabalho objetivando analisar a influência da salinidade na germinação de sementes da espécie. As sementes 

foram colhidas de árvores crescendo no Campus de Patos da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O 

experimento foi conduzido no Laboratório de Fisiologia da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal da UFCG, Patos-

PB. Após a desinfestação com hipoclorito de sódio a 5%, as sementes foram colocadas em caixas gerbox contendo duas 

folhas de papel germitest e umedecidas com soluções salinas nas concentrações 0 (controle), 25, 50, 75, 100 e 150 mM 

de NaCl, e mantidas em câmara de germinação tipo BOD. Foram utilizadas 25 sementes por caixa gerbox (repetição). O 

experimento foi disposto em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. A contagem da germinação 

iniciou-se no quarto dia após o início dos tratamentos, sendo considerada germinada as sementes com protrusão radicular 

de ≤ 2 mm. No 14º dia foram encerradas as contagens. Foram avaliadas a porcentagem de germinação (G), o índice de 

velocidade de germinação (IVG) e o tempo médio de germinação (TMG). Ocorreu redução progressiva na germinação 

das sementes e no IVG, sendo que o efeito foi marcante a partir de 50 mM NaCl. O tempo médio de germinação aumentou 

significativamente com a elevação na concentração de NaCl. A germinação da semente de craibeira pode ocorrer 

satisfatoriamente quando a concentração de NaCl no meio for até 50 mM, sem grandes reduções na mesma. 

Palavras-chave: salinidade, estresse osmótico, fisiologia de sementes. 

 

Germination and seed vigor of Tabebuia aurea seeds under salt stress 

 
ABSTRACT: Salinity is one of the factors that most affect seed germination of plant species, either by the toxic effect of 

salts or by osmotic effect, reducing the availability of water to the seed. Due to these aspects and the low availability of 

information about the physiology of the seeds of Caribbean trumpet tree (Tabebuia aurea), the present work was 

developed to analyze the influence of salinity on the germination of seeds of the species. The seeds were harvested from 

trees growing on the Campus Patos of Federal University of Campina Grande (UFCG). The experiment was conducted 

in the Laboratory of Physiology of the Academic Unit of Forest Engineering of the UFCG, Patos-PB. After disinfestation 

with 5% sodium hypochlorite, the seeds were placed in gerbox boxes containing two germitest paper sheets and moistened 

with saline solutions at concentrations 0 (control), 25, 50, 75, 100 and 150 mM NaCl, and kept in a germination chamber 

type BOD. 25 seeds per gerbox were used (replicate). The experiment was arranged in a completely randomized design, 

with four replications. The germination count started on the fourth day after the beginning of the treatments, being 

considered germinated the seeds with root protrusion of ≤ 2 mm. On the 14th day the counts were closed. The percentage 

of germination (G), germination speed index (GSI) and mean germination time (MGT) were evaluated. There was a 

progressive reduction in seed germination and GSI, and the effect was marked from 50 mM NaCl. The mean germination 

time increased significantly with the increase in NaCl concentration. Seed germination can occur satisfactorily when the 

NaCl concentration in the medium is up to 50 mM, without large reductions in the same. 

Keywords: salinity, osmotic stress, seed physiology. 

 

 
INTRODUÇÃO 

As plantas estão sujeitas a condições de 

múltiplos estresses que limitam o seu 

desenvolvimento e suas chances de sobrevivência 

(FANTI, PEREZ, 2004) e dentre esses estresses, o 

salino assume grande importância. 

Estima-se que cerca de um terço das terras do 

planeta seja árida ou semiárida, sendo que cerca da 

metade dessa área é afetada pela salinização 

(SERRATO VALENTI et al., 1991; 

CAVALCANTE, PEREZ, 1995). No Brasil, essas 

áreas estão situadas principalmente no semiárido 

da região Nordeste. É de conhecimento amplo que 

a salinidade afeta negativamente o crescimento e o 

desenvolvimento das plantas, sendo que os efeitos 
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dependem da espécie vegetal e também do tipo de 

sal presente no solo (PRISCO, 1980). 

Altas concentrações de sais no solo, 

especialmente cloreto de sódio, promove redução 

do seu potencial hídrico (JELLER, PEREZ, 1997), 

o qual associado aos efeitos tóxicos dos sais no 

embrião (PRISCO, O’LEARY, 1970), promove 

diminuição no processo de absorção de água pelas 

sementes, influenciando negativamente a 

germinação (BEWLEY, BLACK, 1978). 

A germinação e o crescimento inicial de 

plântulas são os estágios de desenvolvimento mais 

sensíveis à salinidade (MAYER, POLJAKOFF-

MAYBER, 1989). A concentração salina que causa 

o atraso e a redução no número de sementes 

germinadas depende da tolerância ao sal de cada 

espécie individual (UNGAR, 1982). 

A tolerância à salinidade durante a germinação 

é crítica para o estabelecimento de plantas 

cultivadas em solos salinos de regiões áridas 

(UNGAR, 1995). Nestas regiões, a germinação 

ocorre durante a estação chuvosa, quando os níveis 

de salinidade no solo são usualmente reduzidos 

(EL-KEBLAWY, 2004). 

Vários estudos têm sido conduzidos para 

elucidar os mecanismos de adaptação à salinidade 

(SILVA et al., 2001). Um dos métodos mais usados 

para a determinação da tolerância aos sais e a 

porcentagem de geminação, assim como os testes 

de vigor, sob condições salinas, é através do uso de 

soluções osmóticas. Essas avaliações são 

importantes para estimar o potencial das sementes 

no campo, em ambientes salinos (FARIAS et al., 

2009). 

A craibeira (Tabebuia aurea (Manso) Benth. & 

Hook. F. ex S. Moore), pertencente à família 

Bignoniaceae, é uma espécie que ocorre entre os 

biomas Caatinga e Cerrado; apresenta grande 

porte, podendo alcançar de 12 a 20 metros de 

altura; tem uso ornamental, medicinal, além do seu 

emprego na construção civil, em programas de 

reflorestamento principalmente em matas ciliares, 

nas regiões de baixa pluviosidade e na arborização 

de praças em virtude da abundância de sua floração 

e pela sombra que proporciona (LORENZI, 1992). 

Devido à importância da craibeira e à escassez 

de estudo sobre a fisiologia desta espécie, este 

trabalho teve como objetivo o estudo do estresse 

salino no processo germinativo e vigor das 

sementes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de 

Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de 

Campina Grande, Patos, PB (7º01’00” S e 

37º17’00” W). 

Inicialmente, as sementes foram tratadas com 

hipoclorito de sódio a 0,5 % e posteriormente 

foram dispostas em caixas plásticas transparentes, 

tipo gerbox, contendo uma folha de papel 

germitest, umedecida com 12 mL da solução, 

acrescida de 0,2% de Captan (fungicida) e 2 mL de 

nistatina (bactericida) por litro de solução. As 

caixas, contendo 25 sementes para cada tratamento, 

foram dispostas em um germinador tipo BOD a 

30ºC. 

Os tratamentos corresponderam a seis 

concentrações de NaCl (0 (controle), 25, 50, 75, 

100 e 150 mM). 

A contagem das sementes germinadas foi 

realizada diariamente, a partir do 4o dia de 

germinação, sendo considerada germinada a 

semente que apresentasse extensão radicular maior 

ou igual a 2 mm. A última contagem de sementes 

germinadas foi realizada no 14º dia (BRASIL, 

1992).  

Foram calculadas a porcentagem de germinação 

(G) (LABORIAU, 1983), o Índice de Velocidade 

de Germinação (IVG) (MAGUIRE, 1962) e o 

Tempo Médio de Germinação (TMG) (SILVA, 

NAKAGAWA, 1995). 

Os tratamentos foram dispostos em 

delineamento inteiramente casualizado, com 

quatro repetições. Os valores de percentagem de 

germinação foram transformados previamente para 

arcseno√ %/100. Os dados foram submetidos às 

análises de variância (ANOVA) e de regressão, 

usando o software ASSISTAT (SILVA, 

AZEVEDO, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve efeito significativo dos tratamentos em 

todos os parâmetros avaliados. 

De acordo com a Figura 1, percebe-se redução 

linear na porcentagem de germinação (G) das 

sementes à medida que a concentração de NaCl 

aumenta. 
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Figura 1. Porcentagem de germinação (G) de sementes de 

craibeira em função da concentração de NaCl na solução. 
 

Quando a concentração de NaCl aumentou de 0 

para 25 mM, ocorreu redução de 8% na 

germinação, elevando-se para 18% quando a 

concentração de NaCl aumentou para 50 mM. No 

entanto, não houve diferença estatística entres 

esses tratamentos. Verifica-se diminuição de 48% 

na germinação das sementes quando se compara o 

tratamento controle com 150 mM NaCl.  

Dados referentes aos efeitos do estresse 

osmótico na germinação de sementes são 

abundantes na literatura, com um amplo espectro 

de tolerância, tanto em espécies arbóreas como em 

herbáceas de interesse agronômico. Decréscimo na 

germinação das sementes em função do aumento 

na salinidade também foi constatado por Santos et 

al. (1996) que, também usando o NaCl como 

agente osmótico, observaram decréscimo na 

germinação. Em algaroba (Prosopis juliflora), 

Perez, Nassif (1995) verificaram um limite mais 

elevado de tolerância, chegando a -1,6 MPa. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Nassif, 

Perez (1997) e Fanti, Perez (1998) em sementes de 

Pterogyne nitens e Adenanthera pavonina, 

respectivamente e por Farias et al. (2009), em 

gliricídia (Gliricidia sepium). 

Para Van Der Moezel, Bell (1987), o NaCl afeta 

a germinação pelo efeito osmótico e/ou pelo efeito 

iônico, dificultando a absorção de água ou 

facilitando a penetração de íons nas células. Aliado 

aos fatores acima descritos está o fato de que os 

baixos potenciais osmóticos podem causar redução 

na produção de energia metabólica necessária ao 

inicio da germinação (MAYER, POLJAKOFF-

MAYBER, 1989), sendo essa energia obtida a 

partir de aumento na taxa respiratória das sementes 

apos a embebição. Dessa forma, quanto mais baixo 

o potencial osmótico, menor a taxa respiratória e 

menor a produção de energia, necessária ao 

processo germinativo. 

Em relação ao IVG (Figura 2), o 

comportamento foi idêntico ao da germinação, com 

redução linear à medida que a concentração de 

NaCl aumentou. No entanto, não foi detectada 

diferença estatística entre o tratamento controle e 

25 mM NaCl. 

 
Figura 2. Índice de velocidade de germinação (IVG) de 

sementes de craibeira em função da concentração de NaCl na 

solução. 

 

 
Figura 3. Tempo médio de germinação (TMG) de sementes de 

craibeira em função da concentração de NaCl na solução. 

 

Os resultados deste trabalho corroboram os 

obtidos por Fonseca, Perez (2003) que observaram 

maior tempo requerido para a germinação quando 

o potencial osmótico foi reduzido da testemunha 

até    -0,5 MPa, para a espécie Adenanthera 

pavonina. O mesmo foi observado para as especies 

Bowdichia virgilioides (SILVA et al., 2001), 
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Peltophorum dubium (PEREZ et al., 2001), Senna 

occidentalis (DELACHIAVE, PINHO, 2003) 

Chorisia speciosa (FANTI, PEREZ, 2003) e 

Mimosa tenuiflora (BAKKE et al., 2006). 

A natureza da inibição da germinação, causada 

pelo estresse salino, é discutível. O alto conteúdo 

de sais no solo, especialmente o cloreto de sódio, 

pode inibir a germinação, inicialmente em face de 

efeitos osmóticos e, em alguns casos, por efeitos 

tóxicos e o grau de tolerância e/ou resistência à 

salinidade depende não só da espécie utilizada 

como também do tipo de sal (FERREIRA, 

REBOUCAS, 1992). 

 

CONCLUSÕES 
A salinidade reduziu a germinação e o índice de 

velocidade de germinação das sementes de 

craibeira. 

A germinação da semente de craibeira pode 

ocorrer satisfatoriamente quando a concentração de 

NaCl no meio for até 50 mM, sem grandes 

reduções na mesma.  
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RESUMO: Gmelina arborea Roxb. ex Sm. é uma espécie arbórea da família Lamiaceae, nativa da Ásia e muito utilizada 

para produção de madeira, lenha e polpa de alta qualidade. A luminosidade é um dos fatores de extrema importância na 

germinação de sementes de algumas espécies, podendo a mínima exposição à luz fazer uma semente ativar seus 

mecanismos germinativo. O presente estudo visou avaliar a influência da luminosidade na germinação de sementes de 

Gmelina arborea. Os frutos foram coletados de duas matrizes localizadas na Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

Recife, levados para o viveiro florestal, beneficiados e as sementes lavadas e esterilizadas para condução do experimento 

no Laboratório de Análise de Sementes Florestais, utilizando caixa Gerbox® como recipiente e areia lavada como 

substrato. Foi montado em Delineamento Inteiramente Casualizado, com três tratamentos, a saber: T1 – Presença contínua 

de luz branca; T2 – Ausência contínua de luz; T3 – Fotoperíodo de 12h de luz diária. A contagem das sementes germinadas 

no T2 foi feita com utilização de luz verde. Foram avaliadas as variáveis: Porcentagem de germinação, Índice de 

Velocidade de Germinação, Tempo Médio de Germinação e Velocidade Média de Germinação, sendo consideradas 

sementes germinadas aquelas em que houve a protrusão da radícula. Observou-se que nenhuma das variáveis analisadas 

apresentou diferenças entre os tratamentos (p = 0,4329). Quanto à porcentagem de germinação, T3 apresentou 73% de 

sementes germinadas, T1 e T2 apresentaram 65% e 64%, respectivamente. Concluiu-se que a luminosidade não interferiu 

na germinação de sementes de Gmelina arborea, sendo a germinação da espécie provavelmente ativada por outros 

mecanismos, como ação de giberelinas e citocininas. 

Palavras-chave: Fotoperiodo, luz, sementes. 

 

Influence of luminosity on germination of Gmelina arborea Roxb. ex Sm. 

 
ABSTRACT: Gmelina arborea Roxb. ex Sm. is a tree species, from the Lamiaceae family, native from Asia and frequently 

utilized for production of high quality wood, firewood and pulp. Luminosity is a factor of high importance for seed 

germination in some species, the minimum exposure to light can activate germination process in some plants. The present 

study aimed to evaluate the influence of luminosity on germination of Gmelina arborea seeds. The experiment was 

developed at Laboratório de Análise de Sementes Florestais of Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 

using Gerbox® as recipient and sterilized sand as substrate. A completely randomized design was used, with three 

treatments: T1 – Continuum presence of white light; T2 – Continuum absence of white light; T3 – Presence of white light 

for 12h per day. The counting of germinated seeds in T2 was done using green light. Data of germination percentage, 

germination rate index, average germination time and average germination speed were analyzed. Seeds considered as 

germinated were the ones with radicular protrusion. After data analysis, it was observed that none of the treatments made 

statistical difference, pointing that luminosity do not interfere on germination of G.arborea, being the germination caused 

by other mechanisms, such as presence of gibberellins and cytokinins. 

Keywords: Photoperiod, light seeds 

 

 
INTRODUÇÃO 

Gmelina arborea Roxb. ex Sm., conhecida 

como gamelina, melina ou gamari, é uma espécie 

arbórea da família Lamiaceae, nativa da Ásia, em 

particular do sudeste asiático, nas regiões 

conhecidas como florestas de monções (WANG, 

2004). É uma espécie de crescimento inicial rápido, 

com utilização para produção de madeira, lenha e 

polpa, com alta durabilidade e elevada qualidade da 

polpa, sendo também chamada de “teca branca” 

(LAURIDSEN, KJAER, 2002; SWAMY, SUNIL, 

2005). A Gmelina arborea apresenta diversos 

potenciais de utilização, entre eles destacam-se seu 

uso medicinal, a extração de polpa para produção 

de papel e ampla utilização em movelaria e 

construção, sendo aproveitada para produção de 

folheados de madeira, placas de fibra de média 

densidade (MDF), aglomerados, pallets e 

movelaria geral (DVORAK, 2004). 

Popinnigis (1985) listou fatores que afetam a 

germinação de sementes, dentre eles, presença de 

dormência, água, temperatura, oxigenação e 
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presença de luz, sugerindo que a presença de 

radiação influenciando a germinação está ligada a 

algum tipo de dormência nestas sementes. 

Segundo Bewley et al. (2013), a luminosidade é 

um fator de extrema importância na germinação de 

sementes, podendo a mínima exposição à luz fazer 

uma semente ativar seus mecanismos 

germinativos. 

Baskin, Baskin (2004) apontaram a presença de 

luz como um fator importante à germinação, 

mesmo em sementes não dormentes (quiescentes), 

mas também ressaltam que os fatores externos, 

como temperatura, umidade e a própria 

luminosidade possuem efeito variado de espécie 

para espécie. 

Mayer, Poljakoff-Mayber (1982) classificaram 

as sementes quanto à influência da luz na 

germinação em quatro grupos diferentes, sendo 

eles: sementes que germinam apenas no escuro; 

sementes que germinam apenas sob prolongados 

períodos de luz; sementes que germinam sob 

luminosidade rarefeita; sementes que são 

indiferentes à presença ou ausência luz. Segundo 

Kozlowski (1971), a maioria das espécies florestais 

apresentam o máximo poder germinativo e maior 

velocidade de germinação em fotoperíodos entre 8 

e 12 horas de luz diária. 

A relação entre a luminosidade e a germinação 

se dá através de um pigmento proteico chamado 

fitocromo, que tem como uma de suas funções, a 

captura de sinais luminosos, particularmente nas 

faixas de vermelho, vermelho-distante e azul 

(TAIZ, ZEIGER, 2002). A luz vermelha apresenta 

capacidade de transformar o fitocromo em sua 

forma ativa e promover a germinação de sementes 

(TAIZ, ZEIGER, 2002). 

O presente estudo objetivou avaliar a influência 

da luz na germinação de sementes de Gmelina 

arborea. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos recém caídos foram coletados no mês 

de outubro de duas matrizes de Gmelina arborea 

localizadas na Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), campus do Recife. Em 

seguida foram levados ao Viveiro Florestal do 

Departamento de Ciência Florestal (DCFL) da 

UFRPE, onde foram beneficiados.  

As sementes foram retiradas dos frutos com 

auxílio de martelo e alicate, cada fruto continha de 

1 a 4 sementes. Foram então levadas ao 

Laboratório de Análise de Sementes Florestais 

(LASF), pertencente ao DCFL-UFRPE, e 

esterilizadas com imersão em álcool a 70% de 

pureza, lavadas com água destilada e imersão em 

hipoclorito de sódio a 2,5% de concentração.  

Os recipientes utilizados foram Gerbox® com 

medidas 11cm x 11cm x 3cm, transparentes e 

pretas, a depender do tratamento. Os recipientes 

foram preenchidos com areia lavada, esterilizada 

em estufa comercial de ventilação forçada a 120°C 

por duas horas.  

O experimento foi desenvolvido no LASF, com 

Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), 

constituído por 3 tratamentos: T1 – Presença 

contínua de luz branca; T2 – Ausência de luz 

branca; T3 – Fotoperíodo de 12h de luz. Cada 

tratamento conteve 4 repetições com 25 sementes, 

totalizando 100 sementes por tratamento.  

As sementes foram colocadas sobre o substrato 

areia média e regadas quando não tiveram sinais de 

umidade no substrato. A contagem das sementes 

germinadas no T2 foi feita com utilização de luz 

verde. Foram avaliadas a Porcentagem de 

Germinação, Índice de Velocidade de Germinação, 

Tempo Médio de Germinação e Velocidade Média 

de Germinação, sendo consideradas germinadas as 

sementes que apresentavam 2 mm de protrusão da 

radícula.  

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de 

Shapiro-Wilk, para avaliar a normalidade e à 

Análise de Variância (Anova), para avaliar se 

houve diferença significativa entre os tratamentos. 

Todos os testes e análises de dados foram 

realizados com auxílio do programa Assistat® 

versão 7.7. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise de variância, observou-se 

que não houve diferença significativa entre os 

tratamentos (p = 0,4329), e que provavelmente a 

baixa germinação em campo observada pela 

ausência de plântulas próximas à planta-mãe seja 

ocasionada pelo tegumento espesso presente no 

fruto, impedindo a germinação das sementes. 

Os valores obtidos para porcentagem de 

germinação foram: T1 – 65%, T2 – 64%, T3 – 73%. 

Para Índice de Velocidade de Germinação 

(adimensional): T1 – 9,68, T2 – 14,66, T3 – 12,76. 

Quanto à Velocidade Média de Germinação (dias-

1): T1 - 0,49, T2 - 0,36, T3 - 0,55. Para o Tempo 

Médio de Germinação (dias): T1 – 2,09, T2 – 2,81, 

T3 – 1,94. 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 644 

 
 

 

Além da luz, alguns compostos químicos 

também agem sobre a germinação, entre eles, o 

ácido abscísico (ABA), o ácido giberélico (AG) e a 

citocina (KERBAUY, 2004). AG e citocinina são 

hormônios promotores de crescimento, podendo 

estimular a germinação, já o ABA é um hormônio 

inibidor de crescimento. O balanço entre esses 

compostos pode causar dormência ou promover a 

germinação de sementes (TAIZ, ZEIGER, 2002). 

Portanto, outros compostos podem ter ocasionado 

a germinação das sementes de Gmelina arborea. 

Andrade (1995), avaliando o efeito de 

diferentes fotoperíodos (0, 8 e 24h) na germinação 

de quatro espécies, verificou que as sementes com 

fotoperíodo de 8h obtiveram os melhores índices 

de germinação. Significando que para aquelas 

espécies, um fotoperíodo mais extenso implicou na 

redução da taxa germinação. As sementes que não 

receberam luminosidade apresentaram 0% de 

germinação, apontando para a luz como fator 

essencial à germinação daquelas espécies. Esse 

resultado pode representar uma dependência dessas 

espécies em relação aos fitocromos, pigmentos que 

absorvem algumas faixas de luz e iniciam a 

germinação. 

Andrade, Pereira (1994), avaliando o efeito da 

presença de luz na germinação de Tibouchina 

moricandiana (DC) Baill.. submeteram as 

sementes a dois fotoperíodos, 0 e 8h por dia. Foi 

observado que a luz tem papel fundamental na 

germinação de sementes da espécie, provavelmente 

agindo na ativação dos fitocromos dentro da 

semente, sendo de 0% a taxa de germinação na 

ausência de luz e a taxa mínima de 48% na 

presença de luz.  

Martins-Carder et al. (1999), em experimento 

com diferentes fotoperíodos (0, 12, 16 e 24h) sob 

germinação de sementes de Acacia mearnsii De 

Wild., observaram que apesar de não ser um fator 

decisivo na germinação, a luminosidade afetou a 

porcentagem de germinação. 

Estes trabalhos apontam para diferentes formas 

nas quais a luz pode influenciar a germinação, além 

de demonstrar que o efeito da luz e dos compostos 

químicos não são antagônicos, podendo ambos 

agirem na promoção da germinação. 

 

CONCLUSÃO 

A presença ou não da radiação luminosa não 

influenciou a germinação de Gmelina arborea. 
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RESUMO: O Pau ferro (Libidibia férrea Mart. Ex Tul.) é uma espécie arbórea de grande importância na recuperação de 

áreas degradadas em regiões do nordeste brasilerio. A espécie ainda é intensamente explorada por possuir cerne duro, 

acarretando uma madeira de elevada densidade. Sabe-se que a salinidade está entre os principais estresses que afetam 

negativamente o crescimento das plantas e reduz consideravelmente produtividade das culturas. Nas condições do 

Nordeste brasileiro, a salinidade de extensas áreas do semiárido é a principal limitação da produtividade das culturas. O 

ensaio foi conduzido no Laboratório de propagação de plantas pertencente ao Centro de Ciências Agrárias, da 

Universidade Federal de Alagoas. O experimento foi montado sob delineamento em blocos casualizados, em esquema 

fatorial 5x5 totalizando 25 parcelas experimentais. Os regimes de teor de salinidade na água para irrigação adotados no 

ensaio foram: tratamento controle, leve, moderado, rigoroso e severo (0, 1, 2, 3 e 4 g de NaCl/L, onde foi registrado uma 

condutividade elétrica dá água de, 0 dS m-1, 1,7 dS m-1, 3,4 dS m-1, 5,1 dS m-1, 6,9 dS m-1, para cada tratamento 

respectivamente). Ao final do experimento, 60 dias, as mudas foram subdivididas em: folha, caule e raiz, para se 

determinar a biomassa. Os teores de salinidade na água utilizada para irrigar as mudas, atingiu a massa seca, onde foi 

possível notar que os valores das variáveis decresciam à medida que se aumentavam as concentrações de NaCl na água. 

Desta forma, afirma-se que a espécie é susceptível aos impactos gerados pela salinidade. 
Palavras-chave: água salina, pau ferro, viveiros florestais. 
 

Dry mass of Libidibia ferrea Mart.ex Tul. submitted to salinity 

 
ABSTRACT: The Pau ferro (Libidibia férrea Mart. Ex Tul.) Is a tree species of great importance in the recovery of 

degraded areas in regions of the Brazilian northeast. The species is still intensely exploited for having a hard core, which 

carries a high density wood. It is known that salinity is among the major stresses that negatively affect plant growth and 

greatly reduces crop productivity. In the conditions of the Brazilian Northeast, the salinity of extensive areas of the 

semiarid is the main limitation of crop productivity. The experiment was conducted at the Plant Propagation Laboratory 

belonging to the Agricultural Sciences Center of the Federal University of Alagoas. The experiment was set up under a 

randomized block design, in a 5x5 factorial scheme, totaling 25 experimental plots. The irrigation water salinity regimes 

adopted in the trial were: mild, moderate, severe and severe control treatment (0, 1, 2, 3 and 4 g of NaCl / L), where an 

electrical conductivity of water, DS m -1, 1.7 dS m -1, 3.4 dS m -1, 5.1 dS m -1, 6.9 dS m -1, for each treatment 

respectively). At the end of the experiment, 60 days, the seedlings were subdivided into: leaf, stem and root, to determine 

the biomass. The salinity levels in the water used to irrigate the seedlings reached the dry mass, where it was possible to 

observe that the values of the variables decreased as the NaCl concentrations in the water increased. Thus, it is stated 

that the species is susceptible to the impacts generated by salinity. 

Keywords: salt water, pau ferro, forest nurseries. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O pau ferro (Libidibia ferrea Mart. ex. Tul.) 

pertence à família Fabaceae, de acordo com o 

Sistema de Classificação de Cronquist, sendo 

conhecida popularmente por pau-ferro, 

(CARVALHO, 2003).  É uma árvore leguminosa, 

floresce de novembro até fevereiro, seus frutos 

podendo amadurecer durante o mês de julho até o 

final de setembro, produzindo anualmente grandes 

quantidades de sementes, perenifólia ou 

semidecídua, nativa do Brasil. Popularmente 

conhecida como pau-ferro, é uma espécie 

ecologicamente classificada como secundária 

inicial, que apresenta boa regeneração na floresta, 

sendo encontrada e disseminada nas regiões Norte 

e Nordeste. Com ampla tolerância a ambientes 

abertos e rusticidade, tem sido empregada na 

recomposição de áreas degradadas. É uma árvore 

que chega a atingir 10,0-20,0 m de altura, com 

tronco liso e escuro e manchas brancas irregulares, 
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sendo muito utilizada para a arborização de 

parques e praças. Seus frutos são legumes de 

coloração preta-avermelhada, carnosos e 

indeiscentes (LORENZI, 2008). 

A salinidade pode ser apontada como um dos 

principais estresses que afetam negativamente o 

crescimento das plantas e produtividade das 

culturas, (YOUSSEF, 2009). Em solos salinos 

observa-se redução do crescimento foliar nas 

plantas, diminuição da produção de massa seca das 

partes aérea e radicular, isso ocorre possivelmente 

pela influência direta do acúmulo de altos teores de 

Na+ e Cl-  nas folhas, proporcionando uma redução 

do teor relativo de água, da pressão de turgor e do 

potencial hídrico celular, (LARCHER, 2006). 

Os estudos abordando a tolerância aos estresses 

ambientais, como o salino, são complexos, uma vez 

que mudanças fisiológicas ocorrem 

constantemente na planta durante o estresse, sendo 

a atribuição do termo sensível ou tolerante para 

uma planta, uma tarefa difícil que exige do 

pesquisador uma avaliação conjunta das variáveis 

estudadas evitando que os estudos sejam realizados 

isoladamente (NASCIMENTO, 2013). 
 A capacidade de absorção de água pelas raízes 

das plantas, sob diferentes condições de solo, 

salinidade e nutrição, está associada ao poder 

dessas raízes de atingir elevadas taxas de 

respiração. (TAIZ, ZEIGER, 2004). Nas condições 

do Nordeste brasileiro, a salinidade de extensas 

áreas do semiárido é a principal limitação da 

produtividade das culturas.  

A qualidade da água de irrigação, associada à 

evaporação, a temperaturas altas e sistema de 

drenagem das áreas irrigadas proporciona de modo 

potencializado, a formação de perímetros irrigados 

rapidamente salinizados ou alcalinos, o suficiente 

para impedir o crescimento de alguns cultivos 

agrícolas sensíveis ao sal (GUMA et al., 2010). 

Objetivou-se, portanto, avaliar o comportamento 

de mudas de Pau-Ferro em relação a massa seca, 

visando com isto sua identificação quanto à 

tolerância ou susceptibilidade a condições de 

estresse salino. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no laboratório de 

propagação de plantas situado no Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal de 

Alagoas, localizado no município de Rio Largo - 

AL (9°28’ S, 35°49’ W, a 127m de altitude). Foi 

utilizado, neste ensaio, sementes de pau ferro 

coletadas de uma matriz em Jupí - PE.  Foram 

selecionadas 75 sementes com tamanho 

aproximado variando entre 0,1700 a 0,2000 gramas 

observando-se a sanidade e a uniformidade 

biométrica das mesmas. As sementes foram 

submetidas ao tratamento pré-germinativo para a 

superação da dormência tegumentar, utilizando a 

escarificação química com ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4) por 15 minutos, em seguida 

foram lavadas com água corrente até a completa 

eliminação dos resíduos, como é recomendado nas 

regras para análise de sementes (RAS). Foram 

preparados 25 sacos de plástico de polietileno 

contendo 1,200 quilos de solo argiloso, de forma 

que foram semeadas 3 sementes por saco para 

garantir a emergência de pelo menos uma plântula.  

O experimento foi conduzido sob delineamento em 

blocos casualizados, em esquema fatorial 5x5 onde 

houveram 5 blocos com 5 repetições totalizando 25 

parcelas experimentais, em que o fator adotado no 

experimento foi o nível de salinidade na água usada 

para irrigação das mudas. Os regimes de teor de 

salinidade adotados no ensaio foram: tratamento 

controle, leve, moderado, rigoroso e severo 

(0,1,2,3, e 4g de NaCl/L, respectivamente), onde 

foi registrado uma condutividade elétrica dá água 

de, 0 dS m-1, 1,7 dS m-1, 3,4 dS m-1, 5,1 dS m-1, 6,9 

dS m-1, para cada tratamento respectivamente.   

Ao final do experimento as mudas foram 

subdivididas em: folha, caule e raiz, em seguida 

foram acondicionadas em sacos de papel kraft e 

colocadas em estufa de circulação forçada do ar a 

65 °C até adquirir peso constante. Através desses 

dados foram calculadas a massa seca do caule, 

folhas e raízes das mudas. Para os dados obtidos no 

experimento, foi realizada regressão. A análise e 

processamento dos dados foi efetuada por meio do 

aplicativo computacional Sisvar v. 5.6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No tocante aos valores de massa seca do caule 

foi observada uma redução de 25,34% da variável 

do maior ao menor nível de salinidade avaliado por 

esta pesquisa. Sendo possível afirmar com isto que 

a variável decresceu a medida que o nível de 

salinidade aumentou entre os tratamentos, como é 

possível verificar na figura abaixo (figura 1). 

Resultados aproximados aos encontrados neste 

experimento puderam ser vistos na literatura em 

trabalhos que avaliaram o desempenho de mudas 

de acácia, Albizia julibrissin submetidas a irrigação 

com água salina, onde a massa seca do caule 
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decresceu a medida em que se aumentava a 

concentração de NaCl na água de irrigação (DE 

LIMA et al., 2015). 

 

 
Figura 1 – Massa seca do caule de Pau-Ferro irrigadas com 

água contendo diferentes teores de salinidade. 

 

Para a Massa seca da folha, foi possível notar 

uma redução de 47,89% da variável quando 

comparado o maior nível de NaCl ao de menor teor 

de salinidade. Percebendo-se desta forma que os 

valores desta variável registram um decréscimo ao 

passo que o nível de NaCl aumentou na água 

utilizada para a irrigação entre os tratamentos, 

como pode ser visto na figura abaixo (figura 2). 

Resultados semelhantes aos encontrados neste 

ensaio, puderam ser encontrados em trabalhos com 

mudas de eucalipto, Eucalyptus spp na literatura 

onde observou-se que a massa seca foliar foi 

reduzida com o aumento da salinidade na solução 

de irrigação (MENDONÇA et al., 2010). 

 

 
Figura 2 – Massa Seca da folha de mudas de Pau-Ferro 

irrigadas com água contendo diferentes teores de salinidade. 

 

Em relação a Massa seca da raiz, foi verificado 

redução de 34,28% ao se comparar o maior com o 

menor nível de salinidade entre os tratamentos 

avaliados neste estudo. Constatou-se desta forma 

que os valores da variável decresceram conforme a 

quantidade de NaCl aumentou nos tratamentos 

estudados, como pode ser notado na figura abaixo 

(figura 3). Os resultados encontrados nesse ensaio 

foram similares aos encontrados na literatura em 

pesquisas avaliando plantas de Sabiá, Mimosa 

caesalpiniaefolia, onde o estresse salino inibiu 

significativamente a produção de massa seca das 

raízes (DA SILVA et al., 2009).  

 

Figura 3 – Massa seca da raiz de mudas de Pau-Ferro irrigadas 

com água contendo diferentes teores de salinidade. 
 

No que diz respeito a Massa seca total das 

mudas avaliadas ao longo dessa pesquisa, pôde-se 

perceber um decréscimo de 40,56% dos valores 

para esta variável se comparado o maior nível de 

NaCl ao tratamento de menor teor de sal. Pôde-se 

com isto afirmar, que a variável registrou uma 

redução ao passo que se aumentou os níveis de 

salinidade na água utilizada para irrigação das 

plantas, como pode ser verificado abaixo (figura 4). 

Valores próximos aos encontrados neste trabalho 

foram vistos em pesquisas com mulungú, 

Erythrina mulungu na literatura onde a massa seca 

das plantas foi reduzida linearmente com o 

aumento da salinidade da água de irrigação 

(GUIMARÃES et al., 2013). 
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Figura 4 – Massa seca Total de mudas de Pau-Ferro irrigadas 

com água contendo diferentes teores de salinidade. 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível notar que a salinidade na água 

usada para irrigar as mudas de fato afetou 

negativamente a massa seca das plantas analisadas 

na pesquisa, de forma que as variáveis 

consideradas no estudo foram mais prejudicadas a 

medida que se aumentavam as concentrações de 

NaCl na água utilizada. Desta forma, verifica-se 

que a espécie é susceptível aos impactos 

ocasionados pelo estresse por salinidade.  
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Métodos de superação de dormência e germinação de sementes de Tachigali subvelutina (BENTH.) 
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RESUMO: A Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho é uma espécie florestal, encontrada no Cerrado, conhecida 

popularmente como cachamorra-preta ou carvoeiro-do-cerrado, pertence à família Fabaceae, e possui comportamento 

pioneiro com potencial para recuperação de áreas degradadas dispondo de estudos escassos. As sementes possuem 

dormência exógena, sendo necessária a utilização de tratamentos para a sua superação. Objetivou-se, na execução deste 

experimento, avaliar a germinação das sementes quando submetidas a métodos de quebra de dormência: (T0) imersão em 

água destilada em temperatura ambiente por 24 horas; (T1) imersão em água destilada aquecida até 80°C em banho-maria 

e resfriamento por 24 horas em temperatura ambiente; (T3) remoção de uma pequena porção do tegumento na extremidade 

oposta ao hilo e em seguida imersão em água destilada por 24 horas; e (T4) escarificação mecânica com lixa na parte 

oposta ao hilo e em seguida imersão em água destilada por 24 horas. A porcentagem de germinação foi avaliada aos 30 

dias após a germinação. Os dados foram submetidos a ANOVA e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. Os resultados indicaram que T1, T2 e T3 são eficientes para superação da dormência.  

Palavras-chave: Tratamentos. Cerrado. Cachamorra-preta. 

 

Method of determination of seed and seed germination of Tachigali subvelutina (BENTH.) 

OLIVEIRA-FILHO 

 
ABSTRACT: Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho is a forest species, found in the Cerrado, popularly known 

as cachamorra-preta or carvoeiro-do-cerrado, it belongs to the Fabaceae family,and has a pioneering behavior with 

potential for recovery of degraded areas with few scarce studies. The seeds have exogenous dormancy, being necessary 

the use of treatments for their overcoming. The objective of this experiment was to evaluate the germination of seeds when 

submitted to methods of breaking dormancy: (T0) immersion in distilled water at room temperature for 24 hours; (T1) 

immersion in distilled water heated to 80 ° C in a water bath and cooling for 24 hours at room temperature; (T3) removing 

a small portion of the integument at the end opposite the yarn and then immersing in distilled water for 24 hours; and 

(T4) mechanical scarification with sandpaper on the opposite side of the yarn and then immersion in distilled water for 

24 hours. The percentage of germination was evaluated at 10, 20 and 30 days after germination. The data were submitted 

to ANOVA and the means were compared by the Tukey test at 5% probability. The results indicate that T1, T2 and T3 

were efficient for overcoming dormancy. 

Keywords: Treatment. Cerrado. Black-eared Cachamorra. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho é 

uma espécie florestal conhecida popularmente como 

cachamorra-preta ou carvoeiro-do-cerrado 

pertencente à família Fabaceae com subfamília 

Caesalpinioideae (PIRES, MARCATI, 2005). Trata-

se de uma espécie endêmica do Brasil com ampla 

distribuição geográfica (NOGUEIRA, 2013), 

encontrada particularmente no Cerrado stricto sensu 

e outras formações lenhosas de cerrado apresentando 

um comportamento pioneiro, ocorrendo naturalmente 

nos estados do Maranhão, Piauí (PIRES, MARCATI, 

2005), Bahia, Minas Gerais, Tocantins e Goiás, nos 

cerrados e cerradões de altitude, em capoiras e 

capoeirões, sobre terrenos argilosos bem drenados, 

em locais de altitude superior a 700 metros 

(LORENZI, 2002).  

As espécies de leguminosas apresentam bom 

desenvolvimento em solos degradados e de baixa 

fertilidade (MOCHIUTTI et al., 2006), característica 

que atribui a cachamorra-preta um excelente 

potencial para a recuperação de áreas degradadas 

(NARDUCCI, 2014), além de elevada capacidade de 

adaptação a ambientes extremos proporcionando 

condições de solo e microclima favoráveis ao 

ingresso e estabelecimento de espécies em sucessão 

vegetal (MARTINS, 2004). Tais características 

qualificam a Tachigali subvelutina como uma espécie 
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com potencial para a recuperação de áreas e solos 

degradados e de áreas abandonadas pela agricultura 

migratória. Ademais, trata-se de uma espécie que 

necessita de estudos a cerca da sua dinâmica e 

manejo, uma vez que, segundo Pires, Marcati (2005), 

a sua madeira é utilizada por comunidades rurais no 

Sul do Maranhão para produção de estacas, mourões 

e cercados.   

Lorenzi (2002) afirma a necessidade de superar a 

dormência da espécie em estudo, pois as sementes 

possuem dormência exógena causada pela 

impermeabilidade do tegumento à água e ao oxigênio 

que impede o desenvolvimento do embrião. Por essa 

razão, para a produção de mudas, torna-se 

indispensável à realização dos tratamentos para a 

superação da dormência (UEOKA et al., 2014). 

Martins (2004) estudou a germinação da mesma 

variedade do presente estudo e concluiu que, os 

métodos mais eficientes para a superação da 

dormência são a escarificação mecânica e, para a 

produção em larga escala de mudas, a imersão em 

água fervente por 24 horas. Logo, em vista do 

potencial econômico e ecológico, ausência de 

metodologias e inusitados estudos comparativos 

voltados à germinação de sementes de Tachigali 

subvelutina, o objetivo deste estudo é avaliar a 

porcentagem de germinação ao final dos 30 dias após 

a germinação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os frutos, coletados em áreas de ocorrência 

natural no município de Carolina (MA), foram 

beneficiados manualmente. Após o beneficiamento, 

as sementes foram mantidas a temperatura ambiente 

e, antes de serem submetidas aos tratamentos, foram 

submersas por 4 minutos em solução de hipoclorito 

de sódio (2,5%). Para a superação da dormência, 

foram testados 4 tratamentos: (T0) imersão em água 

destilada em temperatura ambiente por 24 horas - 

testemunha; (T1) imersão em água destilada e 

aquecida até 80°C em banho-maria com posterior 

resfriamento por 24 horas em temperatura ambiente; 

(T2) remoção de uma pequena porção do tegumento 

na extremidade oposta ao hilo e em seguida imersão 

em água destilada por 24 horas; e (T3) escarificação 

mecânica com lixa na parte oposta ao hilo e em 

seguida imersão em água destilada por 24 horas. O 

delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado com 6 repetições de 20 sementes por 

tratamento. As sementes foram semeadas em 

bandejas de 3L a 1,5 cm de profundidade em 

substrato comercial estéril do tipo Biolplant. As 

bandejas foram alocadas em casa de Vegetação no 

Centro de Difusão Tecnológica - CDT, em Imperatriz 

– MA. Durante 30 dias após a semeadura, foi avaliado 

o número de sementes germinadas para calcular a 

porcentagem de germinação. Foi considerada 

germinada a semente que apresentou protrusão do 

cotilédone. Os resultados foram submetidos à análise 

de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A germinação das sementes de Tachigali 

subvelutina submetidas aos tratamentos proporcionou 

as maiores taxas de germinação, quanto ao resultado 

da testemunha, confirmando a presença de dormência 

tegumentar e impermeabilidade do tegumento à água. 

Todos os tratamentos diferiram (p<0,05) da 

testemunha (Tabela 01) e promoveram a ruptura da 

camada impermeável do tegumento que, 

consequentemente, aumentou a absorção de água e 

promoveu o processo de germinação.  

 
Tabela 1. Valores de porcentagem de germinação das sementes 

de Tachigaali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho. 

Tratamento Germinação (%) 

T0 5% b 

T1 83% a 

T2 73% a 

T3 76% a 

 

A espécie do presente estudo, apresentou 

resultados semelhantes aos apresentados por Pilon et 

al. (2012), quanto a taxa de germinação da 

escarificação mecânica com imersão em água à 

temperatura ambiente (72%) e imersão em água à 

temperatura ambiente (5%) para a variedade 

amazônica, Tachigali vulgaris, além de diferirem 

estatisticamente. Pilon et al. (2012) e Porto et al. 

(2010) consideram a escarificação mecânica para a 

Tachigali vulgaris como a melhor opção para quebra 

de dormência. Ademais, a germinação de sementes de 

Tachigali subvelutina em T0 após 30 dias da 

instalação do experimento, indica  que o processo de 

germinação  sem  a aplicação de métodos de 

superação da dormência seria  lento  e  desuniforme, 

inviabiliazando a produção de mudas. 

 

CONCLUSÕES 

Para as condições climáticas locais, os tratamentos 

T1, T2 e T3 são eficientes para superação de 

dormência da Tachigali subvelutina. 
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RESUMO: Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a influência de diferentes métodos pré-germinativos para a 

superação de dormência em Bauhinia forficata Link. Foram empregados 5 tratamentos para a superação da dormência: 

T1= Testemunha; T2= escarificação mecânica (lixa nº 100); T3= imersão em ácido sulfúrico P.A. por 6 minutos; T4= 

imersão em ácido sulfúrico P.A. por 12 minutos; T5 imersão em água a 80°C por 3 minutos. Foram contabilizadas o 

número de sementes mortas, duras e plantulas anormais. Tambem foram avaliados os seguintes parâmetros: índice de 

velocidade de germinação (IVG), tempo médio de germinação (TMG), velocidade média de germinação (VMG), além 

do peso úmido e peso seco de parte aérea e raiz. Os resultados obtidos evidenciaram a dormência tegumentar apresentada 

pela espécie B. forficata. Tratamentos pre-germinativos de escarificação mecânica com lixa nº100, imersão das sementes 

em ácido por 6 e 12 minutos e imersão das sementes a 80 °C por 3 minutos são eficientes na superação de dormência de 

sementes de Bauhinia forficata. 

Palavras-chave: Escarificação mecânica, germinação, espécies florestais. 

 

Pre-germination methods for dormancy overcoming in Bauhinia forficata Link. 

 
ABSTRACT: This research aimed to evaluate the influence of different pre-germination methods for dormancy 

overcoming in Bauhinia forficata Link. Five treatments were used to dormancy overcome: T1= Witness; T2= mechanical 

scarification (sandpaper nº 100); T3= immersion in sulfuric acid PA for 6 minutes; T4=immersion in sulfuric acid PA 

for 12 minutes; T5= immersion in water at 80°C for 3 minutes. The number of dead, hard and abnormal seeds were 

counted. The following parameters were also evaluated: germination speed index (GSI), average germination time (AGT), 

average germination speed (AGS), and wet weight and dry weight of shoot and root. The results obtained evidenced the 

integumentary dormancy presented by the species B. forficata. Pre-germination treatments of mechanical scarification 

with sandpaper nº100, immersion of the seeds in acid for 6 and 12 minutes and immersion of the seeds at 80°C for 3 

minutes are efficient in overcoming seed dormancy of Bauhinia forficata. 

Keywords: Mechanical scarification, germination, forest species. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
INTRODUÇÃO 

Bauhinia forficata Link é uma espécie florestal 

conhecida por várias denominações populares, 

entre elas, destaca-se como mororó ou pata de vaca 

em alguns estados do Nordeste Brasileiro, pata-de-

vaca-branca ou unha de vaca no Sul do país, 

(CARVALHO, 2003).  

É pertencente à família Fabaceae e possui um 

rápido crescimento. Sua ocorrência é, 

preferencialmente, em planícies aluviais úmidas ou 

início de encostas, quase sempre em formações de 

estagio secundário. A espécie apresenta diversos 

usos, tais como paisagísticos e a sua madeira de 

longa durabilidade, permite a confecção de vigas 

de pontes, mourões, ripas dentre outros 

(LORENZI, 2002). Além das possibilidades de 

usos para a construção civil, a espécie apresenta 

utilidade medicinal sendo constatada na literatura o 

seu uso na medicina popular para controle de 

diabetes por possuir ação hipogliceminante (FEIJÓ 

et al., 2012; PONTES et al., 2017). Recentemente 

foi contatado que a espécie possui ação 

antibactericida frente a algumas bactérias de 

origem hospitalar (FARIAS et al., 2018).  
Diante da diversidade de uso que Bauhinia 

forficata Link apresenta, estudos que viabilizem a 

sua propagação se tornam relevantes para darem 

suporte para a disseminação da espécie através da 

produção de mudas. A propagação de um elevado 

número de espécies florestais sejam elas nativas ou 

exóticas se dá principalmente por via sexuada 

(OLIVEIRA, 2012), no entanto um dos entraves 

encontrados nesse meio de propagação é a 

dormência que algumas espécies apresentam. A 

dormência é uma característica presente em 

diversas espécies, sendo responsável pelo atraso no 
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processo germinativo. Pode ser manifestada por 

mecanismo de ordem morfológica, fisiológica 

mecânica ou química (BORGHETTI, FERREIRA, 

2004; OLIVEIRA, 2012).  

A nível ecológico a dormência se apresenta 

como um importante fator para os processos de 

dispersão e perpetuação das espécies ao longo do 

tempo. Porém, a nível silvicultural, quando se leva 

em consideração a necessidade emergente de 

produção de mudas, deve-se procurar meios e 

métodos que superem ou “quebre” tal dormência 

para que a que sejam obtidos uma produção de 

mudas mais igualitária e regular.  

Uma das formas de conseguir tal produção é a 

utilização de métodos pré-germinativos como de 

escarificação mecânica, através de lixas, ou 

escarificação química, através da utilização de 

ácidos que facilitam a superação da dormência e 

consequentemente a entrada de água necessária 

para o desencadeamento do processo germinativo. 

Independentemente do método adotado os 

resultados podem variar entre espécies e entre os 

próprios métodos. 

Dessa forma essa pesquisa tem o objetivo de 

avaliar a influência de diferentes métodos de 

superação de dormência em Bauhinia forficata 

Link.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Laboratório de 

Silvicultura da Universidade Federal Rural do 

Semiárido – Mossoró - RN. Foram utilizadas 

sementes de Bauhinia forficata Link, coletadas em 

Julho 2017. 

Foram empregados 5 tratamentos para a 

superação da dormência: T1 = Testemunha; T2 = 

escarificação mecânica (lixa nº 100); T3 = imersão 

em ácido sulfúrico P.A. por 6 minutos; T4 = 

imersão em ácido sulfúrico P.A. por 12 minutos; 

T5 = imersão em água a 80°C por 3 minutos. 

Antes da instalação do experimento, as 

sementes foram desinfectadas com hipoclorito de 

sódio (NaOCl), na concentração de 2%, por 5 

minutos para a eliminação de possíveis patógenos, 

em seguida lavadas com água destilada por três 

vezes consecutivas. Posteriormente foram 

semeadas em bandejas plásticas transparentes nas 

medidas de 10 x 12,5 cm e perfuradas no fundo, 

contendo areia lavada, previamente peneirada, 

esterilizada em autoclave, e umedecida com 

quantidade de água deslitalada de 120 ml.  

A contagem do número de sementes 

germinadas iniciou-se no segundo dia após a 

instalação do experimento e foram finalizadas 

quando se observou a estabilização da germinação, 

no 11° dia. Ao final do experimento foram 

contabilizadas o número de sementes mortas, duras 

e plantulas anormais. Tambem foram avaliados os 

seguintes parâmetros: índice de velocidade de 

germinação (IVG), tempo médio de germinação 

(TMG), velocidade média de germinação (VMG), 

além do peso úmido e peso seco de parte aérea e 

raiz.  

Para a coleta de dados de peso fresco as 

plântulas normais de cada tratamento foram 

pesadas em balança de precisão 0,0001 g. Logo 

após, foram submetidas a secagem em estufa 

regulada a 65ºC por 24 horas para obtenção do peso 

seco. 

Foi empregado delineamento inteiramente 

casualizado (DIC) com 5 tratamentos e 4 repetições 

de 25 sementes. As médias dos tratamentos foram 

submetidas a análise de variância e quando 

significativas foram comparadas pelo teste de 

Tukey (p≤0,05) com o auxílio do programa 

estatístico SISVAR, versão 5.6 (FERREIRA, 

2011). 

 

RESULTADOS 

Na tabela 1 observamos os resultados para 

porcentagem média de sementes germinadas, 

mortas, duras e plântulas anormais submetidas aos 

diferentes tratamentos para a superação de 

dormência tegumentar. 

 

Tabela 1. Valores médios da porcentagem de sementes germinadas, mortas e duras, e plântulas anormais de Bauhinia forficata 

submetidas aos diferentes tratamentos pré-germinativos. 

Tratamentos Germinação (%) Mortas (%) Duras (%) Plântulas Anormais (%) 

Testemunha 50 b 19 b 1 a 36 b 

Escarificação mecânica 96 a 8 ab 4 a 13 a 

Ácido sulfúrico por 6 minutos 88 a 0 a 0 a 16 a 

Ácido sulfúrico por 12 minutos 90 a 8 ab 1 a 15 a 

Imersão em água a 80°C por 3 minutos 80 a 10 ab 1 a 18 a 
Fonte: Os autores 
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De acordo com a análise estatística houve 

diferenças significativas entre os tratamentos para 

a variável porcentagem de sementes germinadas, 

mortas e plântulas anormais submetidas ao teste de 

tukey (p<0,05). Os resultados obtidos 

evidenciaram a dormência tegumentar apresentada 

pela espécie B. forficata também relatada por Costa 

et al. (2013). 

A maior porcentagem de germinação foi obtida 

para todos os método pré-germinativos 

apresentando um valor médio de 88,5%. 

Resultados semelhantes para a escarificação com 

lixa foram encontrados também por Padilha et al. 

(2018), Freire et al. (2016) e Pereira et al. (2015). 

Diferentemente dos resultados obtidos nessa 

pesquisa, Rocha et al. (2018), avaliaram diferentes 

métodos para a superação de dormência em 

Garcinia gardneriana e constaram percentual de 

emergência de apenas 12% o que levou esses 

pesquisadores a concluírem que a escarificação 

com lixa não foi eficiente para a superação de 

dormência nas sementes desta espécie. Resultados 

inferiores também foram encontrados por Ponce et 

al. (2017) quando utilizaram a escarificação com 

lixa para superar a dormência em sementes de 

Canavalia gladiata (Jacq.) DC, espécie da mesma 

família da B. forficata.  

A escarificação com lixa é um método 

comumente utilizado em trabalhos com sementes 

florestais por ser simples e menos oneroso, no 

entanto por se tratar de um método manual os 

resultados obtidos podem depender da habilidade 

do técnico que o manuseia.  

Entre os métodos utilizados a imersão em ácido 

sulfúrico no tempo de 12 minutos foi capaz de 

elevar a germinação das sementes de B. forficata a 

90% seguido da imersão das sementes em ácido 

sulfúrico por 6 minutos que conferiu com 88% de 

germinação as sementes de B. forficata. Resultados 

diferentes aos constatados nessa pesquisa foram 

relatados por Walter et al. (2018), esses 

pesquisadores avaliaram a influência de diferentes 

métodos pré-germinativos no crescimento de 

Libidibia Ferrea espécie da mesma família da B. 

forficata e constaram que a escarificação química 

proporcionou percentual de 92% germinação as 

sementes de Libidibia Ferrea. Resultados 

inferiores aos desse estudo foram encontrados por 

Araújo et al. (2014), esses pesquisadores avaliaram 

o comportamento das sementes de Macroptilium 

martii Benth imersas em ácido sulfúrico por 6 e 12 

minutos e obtiveram percentual de germinação de 

65 e 66% de germinação. 

O uso do ácido sulfúrico é um método químico 

no qual seus resultados podem variar em função da 

espécie, do grau de dormência e consequentemente 

do tempo de contato da substancia com o 

tegumento das sementes e apesar da escarificação 

química promover resultados rápidos sem exigir do 

técnico habilidade para superar a dormência, 

diferentemente dos métodos que utilizam a abrasão 

das sementes em lixas, o uso desse método que 

requer cuidados especiais, como por exemplo, 

atenção para que não ocorra acidentes de trabalho 

que cause contato direto do operador com liquido, 

que ser corrosivo pode com lesões ou queimaduras. 

A percentagem de sementes mortas foi maior 

nas sementes do tratamento testemunha (19%), 

bem como para plântulas anormais (36%) enquanto 

todos os outros tratamentos apresentaram valores 

estatisticamente semelhantes. Para as sementes 

duras não houve diferença significativa.  

Resultados superiores aos desse estudo foram 

encontrados por Sperandio et al. (2013), com 

mesmo tempo de imersão e mesma temperatura nas 

sementes de Mimosa setosa Benth espécie da 
mesma família da B. forficata, o que mostra que a 

eficiência do método pode variar em função da 

espécie e da própria estrutura do tegumento. 

Resultados inferiores aos encontrados nessa 

pesquisa foram constatados por Nascimento et al. 

(2018), esses pesquisadores avaliaram diferentes 

métodos para superação da dormência tegumentar 

em sementes de Sapindus saponaria L. e constaram 

que a imersão das sementes em água quente por 3 

e 5 minutos, tempo superior ao utilizado nessa 

pesquisa, não foi eficiente para superar a 

dormência presente nas sementes de Sapindus 

saponaria L. A imersão das sementes em água 

quente é método é amplamente utilizados e os 

resultados obtidos podem variar em função das 

características das espécies como por exemplo o 

grau de dormência, tempo de permanência das 

sementes e a temperatura da água a qual as 

sementes serão imersas. 

Na figura 1, observamos os resultados para o 

Índice de Velocidade de Germinação (IVG), 

Tempo Médio de Germinação (TMG) e 
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Velocidade Média de Germinação (VMG) das 

sementes Bauhinia forficata. 
 

 
Figura 1 – Índice de velocidade de germinação (IVG), tempo médio de germinação (TMG) e velocidade média de germinação (VMG) 

para as sementes de B. forficata submetidas aos tratamentos T1 (Testemunha), T2 (Escarificação mecânica com lixa), T3 (Imersão das 

sementes em ácido sulfúrico por 6 minutos), T4 (Imersão das sementes em ácido sulfúrico 12 minutos) T5 (Imersão das sementes a 80 

°C por 3 minutos). 

 

A dormência tegumentar da espécie é 

constatada pelo baixo IVG, alto TMG e pela baixa 

VMG apresenta pela testemunha.  

Para a variável IVG, os diferentes métodos 

utilizados promoveram elevados valores em 

relação a testemunha. É possível inferir através dos 

resultados obtidos que os métodos utilizados nesse 

foram capazes de promover a ruptura do 

tegumento, de forma necessária para a entrada de 

água para desencadeamento do processo 

germinativo e expressão do máximo vigor nas 

sementes submetidas a esse tratamento.  

Para as variáveis TMG e VMG, os melhores 

resultados foram obtidos nos tratamentos nos 

tratamentos com escarificação mecânica com lixa, 

imersão das sementes em ácido por 6 minutos e 

imersão das sementes a 80°C por 3 minutos os 

quais conferiram a espécie em estudo tempo médio 

de germinação inferior ao da testemunha e 

velocidade média superior.  

Para Borghetti e Ferreira (2004) a germinação 

oferece informações importantes sobre um lote de 

sementes, procedência e eficiência de 

determinados tratamentos utilizados, no entanto, as 

variáveis adicionais como TMG e VMG podem 

fornecer informações e interpretações mais 

precisas sobre o comportamento fisiológico das 

sementes. 

De modo geral, e para fins práticos deseja-se 

que um lote de sementes apresente um alto IVG o 

que confere a espécie vigor, menor TMG e maior 

VMG, uma vez que seria oneroso para fins de 

produção um lote de sementes com altos 

percentuais de germinação, mas com a germinação 

lenta e irregular. 

Não foram verificadas diferenças estatísticas 

entre o peso úmido e peso seco de parte área das 

plântulas de B. forficata (Figura 2). 
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Figura 2 – Peso úmido e peso seco de parte área de plântulas oriundas de sementes de B. forticata submetidas aos tratamentos T1 

(testemunha), T2 (escarificação mecânica com lixa), T3 (imersão das sementes em ácido por 6 minutos), T4 (imersão das sementes em 
ácido 12 minutos) T5 (imersão das sementes a 80 °C por 3 minutos).  

 

Não foram verificados efeitos significativos 

para o incremento em massa fresca e seca da parte 

área e raiz de plântulas de Bauhinia forficata 

submetidas ao teste de Tukey (p<0,05) (Figura 2 e 

Figura 3). 

Na figura 3 observamos os valores médios para 

o peso úmido e o peso seco da raiz de plântulas de 

B. forficata submetidas ao teste de Tukey (p<0,05).

 
Figura 3 – Peso úmido e peso seco de parte radicular de plântulas oriundas de sementes de B. forticata submetidas aos tratamentos T1 

(testemunha), T2 (escarificação mecânica com lixa), T3 (imersão das sementes em ácido por 6 minutos), T4 (imersão das sementes em 
ácido 12 minutos) T5 (imersão das sementes a 80 °C por 3 minutos).  
 

Pode-se inferir pelos resultados obtidos que os 

diferentes tratamentos utilizados nessa pesquisa 

proporcionaram a superação de dormência na 

espécie B. forficata e facilitaram a entrada de água 

necessária para o desencadeamento processo 

germinativo. Os tratamentos pré-germinativos não 

afetaram a mobilização de reservas de forma 

significativas para parte área e raiz, uma vez que 

houve o desenvolvimento de plântulas normais 

dentro dos padrões desejáveis. 

Quaisquer um dos tratamentos pre-

germinativos podem ser utilizados para a superação 

da dormência de sementes de Bauhinia forficata. 

Entretanto, todos os métodos apresentam 

vantagens e desvantagens, sendo necessário o 

estudo de cada um. A escarificação mecânica, uma 

vez que é realizado individualmente nas sementes, 

torna-se mais demorado. A escarificação química, 

além de mais onerosa é também mais perigosa e 

necessita da presença de um profissional 

experiente. E a utilização de água quente embora 

seja mais barato deve-se ter cuidado na verificação 

da temperatura da água. Assim a escolha do 

método irá depender da disponibilidade de mão de 

obra, material e do número de sementes que se 

deseja. 
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CONCLUSÃO 

Tratamentos pre-germinativos de escarificação 

mecânica com lixa nº100, imersão das sementes em 

ácido por 6 e 12 minutos e imersão das sementes a 

80 °C por 3 minutos são eficientes na superação de 

dormência de sementes de B. forficata. 
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Métodos para superação de dormência da espécie Leucaena leucocephala submetidos ao substrato 

comercial e orgânico. 

 

Gabriela dos Santos Castro1*, Romerica Louzeiro Melo1, Karina Alves da Silva1, Priscila Alves Barroso1 

 

1Universidade Federal do Piauí  

*E-mail: gbs.castro95@gmail.com 
 

RESUMO: A espécie leguminosa Leucaena leucocephala, é encontrada em inúmeros países. A sua propagação, pode 

ser dificultada pois possui impermeabilidade tegumentar, em razão disto, é essencial que se realize quebra de dormência. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar métodos de superação de dormência em sementes de Leucaena leucocephala 

utilizando diferentes substratos. O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Piauí, Campus Professora 

Cinobelina Elvas-CPCE, Bom Jesus – PI. As sementes foram submetidas a escarificação mecânica, química utilizando 

ácido sulfúrico concentrado, água quente e a testemunha, e semeadas em dois substratos: comercial e orgânico. Avaliou-

se a porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência e a altura das plântulas (cm). Os dados foram 

submetidos a análise de variância, e posterior teste de média. O melhor método de superação de dormência foi utilizando 

água quente com substrato orgânico, ao qual apresentou, 95% das sementes germinadas e plântulas mais desenvolvidas.  

Palavras–chave: Leucena, dormência tegumentar, produção de mudas. 

 

Method of overcoming dormancy of Leucaena leucocephala species submitted to commercial and organic 

substrate 
 

ABSTRACT: The legume species Leucaena leucocephala is found in many countries. Its propagation can be difficult 

because it has tegumentary impermeability, because of this, it is essential that a break in dormancy is achieved. The 

present work had the objective of evaluating methods of overcoming dormancy in Leucaena leucocephala seeds using 

different substrates. The experiment was conducted at the Federal University of Piauí, Campus Professor Cinobelina 

Elvas-CPCE, Bom Jesus - PI. The seeds were submitted to mechanical chiseling, using concentrated sulfuric acid, hot 

water and the control, and seeded on two substrates: commercial and organic. The percentage of emergence, emergency 

speed index and height of the seedlings (cm) were evaluated. Data were submitted to analysis of variance, and subsequent 

mean test. The best method to overcome dormancy was using hot water with organic substrate, to which it presented 95% 

of the germinated seeds and more developed seedlings. 

Keywords: Leucena, integumentary dormancy, seedling production 

 

 
INTRODUÇÃO 

Leucaena leucocephala pertencente à família 

Fabaceae (Leguminosae), é originária da América 

Central e ocorre naturalmente desde os Estados 

Unidos até o Equador, sendo concentrada e 

introduzida em diversos países, dentre eles o 

Brasil. De acordo Xavier (1989), a leucena possui 

crescimento demorado, e dessa maneira é 

recomendado que seu plantio seja realizado por 

mudas, contudo, por ser considerada uma semente 

dura é necessário que seja realizado a quebra de 

dormência, provocada pela impermeabilidade do 

tegumento à água. O plantio de sementes desta 

espécie sem quebra de dormência física tem por 

consequência emergência lenta e baixo índice de 

germinação, sendo este inferior a 50%. Sendo 

assim, a dormência é um processo que caracteriza 

o atraso da germinação, e por esse motivo, se torna 

imprescindível o estudo de diferentes quebras de 

dormência para a espécie da Leucaena 

leucocephala, isto porque, a mesma acelera o 

processo germinativo, até nas sementes que mesmo 

estando sobre condições favoráveis necessitam de 

técnicas de quebra de dormência 

(KLUTHCOUSKI, 1980). Para isso, são utilizadas 

várias técnicas, dentre elas temos: escarificação 

mecânica, tratamentos químicos (ácido sulfúrico 

ou álcool), água quente, dentre outros 

(NASCIMENTO, 1982). O trabalho teve por 

objetivo avaliar métodos de superação de 

dormência e os efeitos nos diferentes substratos na 

leucena (Leucaena leucocephala). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no laboratório de 

Ecofisiologia Florestal do Campus Professora 

Cinobelina Elvas (CPCE), da Universidade Federal 

do Piauí – UFPI, na cidade de Bom Jesus – PI, 
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posteriormente conduzido a campo onde 

permaneceu no período de outubro a novembro de 

2018. A região é localizada no sul do estado, 

circunscrita às coordenadas geográficas 09°04’28’’ 

S de latitude e 44°21’31’’ W de longitude (Fonte: 

INMET). O material (sementes) da espécie 

florestal leucena, foram coletadas nas 

proximidades do Campus. 

As sementes foram submetidas aos seguintes 

tratamentos: sem método (testemunha); imersão 

em ácido sulfúrico (H2SO4) na concentração de 

98% por 20 minutos; imersão em água (H2O) 

quente a 100°C por 5 minutos, posteriormente em 

água fria a 5 minutos; escarificação mecânica em 

lixa nº 80. A semeadura foi realiza em tubetes de 

12 cm, contento substratos distintos (Comercial e 

Orgânico), sendo este, comercial (Carolina Soil) e 

orgânico, composto por solo + resíduo de carnaúba 

decomposta + pó de serragem + esterco bovino 

(40% + 20% + 15% + 25% v/v).  

O delineamento estatístico utilizado foi o 

inteiramente casualizado (DIC), em esquema 

fatorial 2x4 (tipos de substratos x métodos de 

quebras de dormência) respectivamente, 

estabelecendo assim oito tratamentos e vinte 

repetições. 

A contagem das sementes germinadas foi 

realizada diariamente no período 20 dias. Após 

esse período foram analisadas as variáveis: 

Emergência, IVE (Índice de velocidade de 

emergência) e altura das plântulas. Considerando-

se sementes germinadas as que, por emergência dos 

cotilédones demostra-se aptidão para produzir 

planta normal.  

Os dados adquiridos foram sujeitos a análise de 

variância (p ≤ 0,05). Para comparação das médias 

foi utilizada o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, usando o programa estatístico R 

versão 3.4.1.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a variável emergência houve interação 

significativa entre os métodos de quebra de 

dormência e os substratos utilizados (Tabela 1). As 

sementes sem método de quebra de dormência, 

testemunha, apresentaram um percentual de 

emergência relativamente baixo em relação aos 

demais métodos, sendo 20% para as sementes 

semeadas no substrato comercial e 40% no 

substrato orgânico, em concordância com Teles et. 

al (2000), que obteve um índice de 32,7% de 

germinação para as sementes sem método de 

superação de dormência. De acordo Kluthcouski 

(1980) a ausência do método de quebra de 

dormência apresenta em sua maioria, índice de 

germinação inferior a 50%. Em comparação ao tipo 

de substrato, observou-se pelo teste de média 

Tukey a 5% de probabilidade, que não houve 

diferença significativa em relação aos mesmos 

quando associados ao método testemunha. 

As sementes submetidas à escarificação 

mecânica obtiveram um índice de 75% de 

emergência associado ao substrato comercial e 

50% com orgânico, não havendo diferença 

significativa entre os mesmos. 

Em relação ao método de imersão em ácido 

sulfúrico (H2SO4) concentrado por 20 minutos, o 

substrato comercial e orgânico apresentou 

respectivamente 55% e 50%, em conformidade 

com Oliveira et al. (2013) que atingiu 50% de 

germinação das sementes em quatro dias de 

análise. 

Para o método de imersão em água quente o 

percentual de emergência foi de 60% para substrato 

comercial e 95% para substrato orgânico. 

Condizendo com trabalho de Araújo et al. (2012) 

que alcançou um percentual de 70% para as 

sementes sujeitas a choque térmico. Através desta 

análise verificou-se diferença significativa em 

relação ao substrato. Desta forma, o método de 

imersão em H2O a 100°C associado ao substrato 

orgânico, apresentou um índice superior aos 

demais, tornando-se o método mais eficiente. 

 
Tabela 10. Resultados médios (%) para teste de emergência em 

leucena, sem método de quebra de dormência testemunha 

(Test.); escarificação mecânica (Mec.); imersão em ácido 

sulfúrico concentrado por 20 minutos (HSO4) e imersão em 

água quente a 100°C (AQ), semeadas em dois tipos de 

substrato, composto (Carolina Soil) e orgânico (solo + resíduo 

de carnaúba decomposta + pó de serragem). 

Método 
Substratos 

Composto (%) Orgânico (%) 

Test. 20 aB 40 aB 

Mec. 75 aA 50 aB 

H2SO4 55 aAB 50 aB 

A.Q 60 bA 95 aA 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e 

maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. 

 

As variáveis, índice de velocidade de 

emergência (IVE) e altura das plântulas (ALT), 

foram influenciadas apenas pelos métodos de 

superação de dormência, não havendo diferença 

significativa em relação aos substratos. Os métodos 
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de quebra de dormência não apresentaram 

diferença significativa entre si, mas foram 

superiores em relação a testemunha nos dois 

parâmetros avaliados. Por tanto, para as variáveis 

IVE e ALT os resultados foram iguais para os 

métodos de quebra de dormência, onde o maior 

percentual foi em água quente, sendo este 0,1251 

para o índice de velocidade de emergência e 2,64 

cm para altura das plântulas (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Resultados médios para índice de velocidade de 

emergência (IVE) e altura das plântulas (ALT), para os 

diferentes métodos de superação de dormencia, sem método 

de quebra de dormência testemunha (Test.); escarificação 

mecânica (Mec.); imersão em ácido sulfúrico concentrado por 

20 minutos (HSO4) e imersão em água quente a 100°C (AQ), 

semeada em dois tipos de substrato, composto (Carolina Soil) 

e orgânico (solo + resíduo de carnaúba decomposta + pó de 

serragem). 

Método IVE ALT (cm) 

Test. 0,0214 B 0,65 B 

Mec. 0,0823 A 2,16 A 

H2SO4 0,0809 A 1,80 A 

A.Q 0,1251 A 2,64 A 

Médias seguidas de letras iguais maiúsculas na coluna, não 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

CONCLUSÕES 

O tratamento de imersão em água quente foi 

eficiente para superar a dormência em sementes de 

leucina (Leucaena leucocephala), juntamente com 

o substrato orgânico, sendo este, o mais 

recomendado pela facilidade de utilização e para 

produção de mudas. 
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Miniestaquia de Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) com acúleo e sem acúleo  

 

Gleydson Vinicius Dos Santos Silveira¹*, Poliana Coqueiro Dias de Araujo¹, Mary Regina de Souza¹, 

Jenickson Rayron da Silva Costa¹ 

 

RESUMO: O objetivo do trabalho foi fazer uma análise no grau de desempenho, comparando miniestacas de sabiá com 

e sem acúleo em diferentes concentrações de AIB (0, 2000,4000,6000 mg/L). A pesquisa foi feita na Universidade federal 

rural do semiárido (UFERSA). As miniestacas foram retiradas do minijardim sendo subdivididas em miniestacs apicais 

e intermediarias de 8 cm de altura, com e sem acúleo. Os parâmetros avaliados foram 1) sobrevivência %; 2) Nº de estacas 

enraizadas; 3) Nº de raízes saindo da estaca; 4) comprimento da raiz; 5) diâmetro do coleto; 6) altura da muda; 7) massa 

seca de raiz; 8) massa seca da parte área. Conclui-se que a produção de mudas de sábia pode auxiliar na propagação 

vegetativa de genótipos da espécie com maior facilidade de manejo, sendo, portanto, indicadas a produção de mudas pela 

miniestaquia utilizando plantas sem acúleo e com a aplicação de AIB na concentração de 4000 mg/L área. 
Palavras-chave: propagação clonal, enraizamento adventício, silvicultura clonal. 

 

Miniaquity of Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) with aculeus and without aculeus 

 
ABSTRACT: The objective of this study was to perform an analysis of the degree of performance, comparing miniata of 

sabiá with and without aculeus in different concentrations of IBA (0, 2000,4000,6000 mg / L). The research was done at 

the Federal Rural University of the Semi-Arid (UFERSA). The minicuttings were removed from the mini-garden and 

subdivided into apical minicars and 8 cm high intermediaries, with and without aculeus. The parameters evaluated were 

1) survival%; 2) Number of rooted cuttings; 3) Number of roots coming out of the pile; 4) root length; 5) collecting 

diameter; 6) height of the seedlings; 7) root dry mass; 8) dry mass of the area. It is concluded that the production of sage 

seedlings can help in the vegetative propagation of genotypes of the species with greater ease of handling, and therefore, 

the production of seedlings by minicutting using plants without aculeus and with the application of IBA in the 

concentration of 4000 mg / L area. 

Keywords: Clonal propagation, adventitious rooting, clonal forestry. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A capacidade de enraizamento é influenciada 

por alguns fatores relevantes que afetam a 

propagação vegetativa de estacas dentre os mais 

relevantes estão àqueles relacionados com o 

genótipo, as condições fisiológicas e de nutrição 

mineral da planta fornecedora das estacas, o 

substrato de enraizamento, a sanidade e a aplicação 

de reguladores de crescimento, assim como os 

fatores relacionados com a manipulação das 

condições ambientais principalmente 

luminosidade, temperatura e umidade. A 

miniestaquia é um método de propagação muito 

utilizado, sendo sua viabilidade dependente da 

capacidade de formação de raízes, da qualidade do 

sistema radicular formado e do desenvolvimento 

posterior da planta propagada por esse método na 

área de produção XAVIER et al. (2014). Os fatores 

endógenos constituem um dos mais sérios 

problemas, sendo importante a busca de técnicas 

auxiliares, como o uso de reguladores de 

crescimento, para assim proporcionar uma 

melhoria do enraizamento adventício. 

A espécie selecionada para a realização do 

projeto foi a sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia 

Benth), de ocorrência espontânea em caatingas 

semiáridas e áreas mais secas do Nordeste 

brasileiro, a sabiá é uma das principais fontes de 

estacas para cercas no Nordeste, sendo utilizada 

também para energia (lenha e carvão), e como 

tutores de sustentação. A leguminosa possui alto 

potencial forrageiro, inclusive para exploração 

apícola, e é frequentemente utilizado como cerca-

viva e quebra-vento RIBASKI et al. (2003). Em 

geral, as plantas possuem acúleos por ser este um 

caráter dominante. A existência de acúleos, 

principalmente nos ramos e no caule de plantas 

jovens, complica o manejo e a exploração da 

espécie em condições naturais. Buscando o 

melhoramento da Sabiá, com a finalidade de 

agregar a produtividade madeireira e outras 

características que sejam desejáveis, a exemplo da 

ausência de acúleos, buscou-se com o presente 

trabalho definir uma metodologia de propagação 

vegetativa para a espécie 
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Conforme consta acima, este trabalho tem como 

objetivo avaliar o enraizamento adventício do sabiá 

com e sem acúleo, e com isso identificar a 

variedade mais adequado para o enraizamento e 

manejo com vistas a produção de mudas em larga 

escala. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campus 

Mossoró RN, em dezembro de 2018.  O 

experimento foi estabelecido com miniestacas 

apicais e intermediarias de indivíduos com e sem 

acúleos utilizando quatro dosagens de AIB (Ácido 

indolil-3-butírico) 0, 2000, 4000 e 6000 mg/l. 

O preparo do AIB foi feito no laboratório de 

Biotecnologia e Patologia florestal, para o preparo 

da solução de AIB (C12H13NO2), foi feita uma 

diluição do regulador (forma em pó) com algumas 

gotas de KOH, sendo em seguida completado o 

volume final com água destilada.  

O substrato utilizado para enraizamento das 

miniestacas foi a fibra de coco, já os recipientes 

constituíram de tubetes de plástico de 56 cm3 de 

capacidade. As estacas de sabiá foram retiradas do 

minijardim onde ficam as matrizes que recebem 

por gotejamento nutrientes necessários, conforme 

indicação de Dias et al. (2012) em espécies 

florestais nativas. As miniestacas foram retiradas 

do minijardim sendo subdivididas em miniestacs 

apicais e intermediarias de 8 cm de altura, com e 

sem acúleo. Após o plantio, as estacas foram 

colocadas em casa de vegetação com sistema de 

nebulização com irrigação a 30 min, permanecendo 

por um período de 30 dias até completar o 

enraizamento.  

O experimento foi implantado em fatorial 

(2x2x4) com delineamento de blocos casualizados, 

com 3 repetições e 8 plantas por parcela. Os 

tratamentos foram T1: Com acúleo + apical+0AIB, 

T2: Com acúleo + apical+ 2.000AIB, T3: Com 

acúleo + apical+4.000AIB, T4: Com 

acúleo+apical+6.000AIB, T5: Com acúleo + 

intermediaria+0AIB, T6: Com 

acúleo+intermediaria+2.000AIB, T7: Com acúleo 

+ intermediaria+4.000AIB, T8: Com acúleo + 

intermediaria+6.000AIB, T9: Sem acúleo + 

apical+0AIB, T10: Sem acúleo + 

apical+2.000AIB, T11: Sem acúleo + 

apical+4.000AIB, T12: Sem acúleo + 

apical+6.000AIB, T13: Sem acúleo + 

intermediaria+0AIB, T14: Sem acúleo + 

intermediaria+2.000AIB, T15: Sem acúleo + 

intermediaria+4000AIB, T16: Sem acúleo + 

intermediaria+6000AIB.  

A avaliação foi realizada no final do período 

experimental, aos 30 dias, sendo analisados os 

seguintes parâmetros: 1) sobrevivência %; 2) Nº de 

estacas enraizadas; 3) Nº de raízes saindo da estaca; 

4) comprimento da raiz; 5) diâmetro do coleto; 6) 

altura da muda; 7) massa seca da raiz; 8) massa 

seca da parte área. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na figura 1, analisamos as alterações causadas 

nas mudas feitas com acúleo e sem acúleo. 

Observa-se nos gráficos que as mudas feitas com 

estacas, sem acúleo tem um maior potencial de 

desenvolvimento nos parâmetros avaliados. Esse 

resultado indica que variações no genótipo também 

influenciam no enraizamento adventício. 
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Figura 1 - (a) sobrevivência, b) Enraizamento, c) Raízes 

observadas na extremidade inferior do tubete, d) Comprimento 

da raiz; e) Diâmetro do coleto; f) Altura da muda; g) Massa 

seca da raiz; h) Massa seca da parte área, de miniestacas 

apicais e intermediarias de sábia com acúleo e sem acúleo. 

 

Na figura 2, verificou-se nos gráficos, que as 

mudas feitas de estacas intermediarias tiveram um 

maior desempenho, já as estacas apicais tiveram 

resultados inferiores para os parâmetros avaliados 

o que pode estar correlacionado com o menor teor 

de lignina dessas estacas e também devido os 

tecidos estarem tenros o que facilita a perda de 

água. Ajustes no sistema de propagação pode 

melhorar o enraizamento dessas estacas. 

 
Figura 2 - a) sobrevivência, b) Enraizamento, c) Raízes 

observadas na extremidade inferior do tubete, d) Comprimento 

da raiz; e) Diâmetro do coleto; f) Altura da muda; g) Massa 

seca da raiz; h) Massa seca da parte área, de miniestacas 

apicais e intermediarias de sabiá com acúleo e sem acúleo. 

 

Na figura 3, em relação ao AIB observa-se 

tendência crescente para sobrevivência, 

enraizamento, raízes observadas na extremidade do 

tubete das miniestcas até o ponto máximo de 4.000 

mg/L, a partir desse ponto o percentual dos 

parâmetros avaliados começa a reduzir, indicando 

dosagem elevada que acaba inibindo a formação e 
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desenvolvimento das raízes. Oliveira et al. (2003) 

descreveram que o uso de reguladores de 

crescimento proporciona a melhoria no balanço 

hormonal das estacas, além da redução do tempo 

necessário para iniciar o enraizamento. 
 

 

Figura 3 – AIB.  a) sobrevivência, b) Raízes 

observadas na extremidade inferior do tubete c) 

Enraizamento, de miniestacas apicais e 

intermediarias de sabiá com acúleo e sem acúleo. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que a produção de mudas de sábia 

pode auxiliar na propagação vegetativa de 

genótipos da espécie com maior facilidade de 

manejo, sendo, portanto, indicadas a produção de 

mudas pela miniestaquia utilizando plantas sem 

acúleo e com a aplicação de AIB na concentração 

de 4000 mg/L. 
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Morfometria de sementes de Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. em função de sua posição no fruto  
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RESUMO: A classificação de sementes por biometria tem sido empregada na aquisição de dados de diversas espécies 

vegetais, uma vez que para algumas espécies este fator pode estar relacionado com a qualidade fisiológica das mesmas. 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar variações biométricas de sementes de mororó em relação a 

posição que ocupam nos frutos.  A avaliação biométrica foi realizada no Laboratório de Botânica aplicada do 

Departamento de Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi realizada a biometria de 200 

frutos fechados e após, procedeu-se à separação das sementes em três classes, considerando a sua posição nos frutos sendo 

apical medial e basal. Foram retiradas três sementes de cada, perfazendo 400 sementes de cada região. Os dados foram 

submetidos à análise de variância, sendo a comparação de médias dos lotes para cada variável avaliada efetuada pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. Foi possível observar variação o tamanho dos frutos avaliados apresentando 

comprimento médio de 16 cm. Houve diferença estatística nos dados biométricos de área, perímetro, largura, 

comprimento, eixo maior, menor e circularidade entre as sementes avaliadas, demonstrando diferenças de preenchimento 

em relação a posição que a semente ocupa no fruto. 

Palavras-chave: Biometria. PDI. Caatinga. Análise de imagem. 

 

Morphometry of seeds of Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. in the function of their fruit position 

 
ABSTRACT: The classification of seeds by biometrics has been used in the acquisition of data of several plant species, 

since for some species this factor may be related to their physiological quality. This work was developed with the objective 

of evaluating biometric variations of mororó seeds in relation to the position they occupy in the fruits. The biometric 

evaluation was performed in the Laboratory of Applied Botany of the Department of the Environment of the Federal 

University of Rio Grande do Norte, biometrics of 200 closed fruits was carried out and afterwards, the seeds were 

separated into three classes, considering their position in the fruits being apical medial and basal. Three seeds of each 

were collected, making 400 seeds of each region. The data were submitted to analysis of variance, and the comparison 

of averages of the lots for each variable evaluated was performed by Tukey test at 5% probability. It was possible to 

observe variation in the size of the fruits evaluated, presenting an average length of 16 cm. There was a statistical 

difference in the biometric data of area, perimeter, width, length, major axis, minor and circularity among the evaluated 

seeds, showing differences of filling in relation to source-drain. 

Keywords: Biometry. DIP. Caatinga. Image analysis. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Tem se tornado cada vez mais estratégico o 

conhecimento dos aspectos relacionados à biologia 

das espécies florestais, tendo em vista a 

domesticação e o domínio de técnicas que 

permitam sua reprodução por meio de mudas, 

aumentando ou melhorando a sua produção 

(ORTEGA et al., 2015).  

Um dos fatores que afeta a produção de mudas 

é a qualidade das sementes utilizadas, para tanto, 

são utilizados testes de germinação e vigor 

(MARCOS FILHO, 2015), porém exige tempo, 

fator este que atrasa a tomada de decisão no setor 

de produção. Entretanto, a classificação de 

sementes por tamanho tem sido empregada na 

multiplicação de diversas espécies vegetais, uma 

vez que para algumas espécies este fator pode estar 

relacionado com a qualidade fisiológica das 

mesmas (ALVES et al., 2005).  

Para Cruz e Carvalho (2003), as espécies 

florestais apresentam grande variabilidade em 

relação ao tamanho e massa de sementes. As 

sementes com maiores dimensões podem indicar a 

presença de suprimento metabólico satisfatório 

durante o seu desenvolvimento, possuindo embrião 

bem formado e com maior quantidade de 

substâncias de reserva, consequentemente, mais 

vigorosas garantindo maior possibilidade de 

sucesso na formação da muda (CARVALHO e 

NAKAGAWA, 2000). 

Em pesquisa realizada por Noronha et al. (2018) 

e Bezerra et al. (2004), avaliando a germinação e 
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vigor de plântulas de moringa, constataram que 

sementes com maiores pesos apresentaram maior 

porcentagem e velocidade de germinação e 

geraram plântulas mais vigorosas, em comparação 

com as sementes mais leves. No entanto, a 

influência do peso da semente sobre a sua 

qualidade fisiológica pode variar, em função da 

variabilidade genética da espécie estudada, 

conforme resultados obtidos por Zuchi et al. 

(2010), que trabalhando com sementes de 

cultivares de mamona e separando as sementes de 

maiores dimensões com o uso de peneiras, 

constataram respostas  de germinação e vigor 

diferentes, de acordo com cada cultivar e o 

tamanho da semente. Também estudando o efeito 

da morfologia das sementes sobre sua qualidade, 

Biruel et al. (2010) avaliaram a qualidade 

fisiológica em sementes de Caesalpinia 

leiostachya Benth. em função do tamanho e da sua 

forma, observaram que as sementes arredondadas 

tiveram maior espessura e melhor qualidade 

fisiológica. 

Outro fator importante está ligado à posição da 

semente na planta e/ou no fruto, que pode 

influenciar a morfologia, aspectos físicos e 

fisiológicos das sementes, pois cada fruto, ou 

semente, de uma mesma planta pode ser formado 

em condições edafoclimáticas diferentes 

(MARCOS FILHO, 2015). Um exemplo disso é o 

vigor de plântulas de milho, que quando 

provenientes de sementes localizadas na base e 

terço médio da espiga, apresentam maior vigor em 

relação às sementes localizadas no ápice, de 

maneira geral, melhores produções em grandes 

culturas são obtidas através do sucesso da 

regulação nas relações fonte-dreno, ou seja, na 

produção e utilização dos fotoassimilados 

(KIKUTI et al., 2003). Além disso, espécies 

vegetais de floração contínua, flores e frutos se 

desenvolvem ao mesmo tempo, gerando uma 

competição por assimilados disponíveis, assim 

frutos de uma mesma planta competem fortemente 

uns com os outros, esta competição por assimilados 

disponíveis, pode afetar o tamanho do fruto, o 

número de sementes produzidas e a qualidade da 

semente, como descrito por Ozlem e Benian 

(2007). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar o efeito da posição que ocupam nos frutos 

na morfologia e qualidade fisiológica de sementes 

B. cheilantha (Bong.) Steud, por meio de 

processamento digital de imagens. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foram coletados frutos ao acaso na copa de 

árvores de uma mesma população, em Julho de 

2018, localizadas na Chácara Nunes na cidade de 

Missão velha- Ceará, cujas coordenadas são 

7°17’45.4”S 39°10’25.1”W. A região se 

caracteriza pelo clima tropical classificado como 

Aw de acordo com Köppen e Geiger e com 

temperatura média anual de 25.8 °C e de 942 

mm de pluviosidade. 

Após a coleta, os frutos com aspecto saudável e 

de coloração média 7.5YR 5/6 conforme a carta de 

cores de Munsell (MUNSELL, 1976), foi levada ao 

Laboratório de Botânica Aplicada da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, onde foram 

conduzidas as análises. 

Para a análise dos frutos foi realizada a 

biometria digital de 200 frutos fechados com 

auxílio do programa ImageJ® (RUEDEN et al. 

2017) analisando-se os dados de área, perímetro, 
largura, comprimento, eixos maior e menor e 

circularidade. Após biometria dos frutos, 

procedeu-se à separação das sementes em três 

classes (Figura 1), considerando a sua posição nos 

frutos sendo apical medial e basal. Foram retiradas 

três sementes de cada região, perfazendo 400 

sementes de cada região, adotando-se a 

metodologia utilizada por Noronha et al. (2018). 
Para a biometria de sementes utilizou-se análise 

digital por meio do programa imageJ®, as 

sementes foram dispostas em folhas de papel 

branco tipo A4 sendo fotografadas logo em 

seguida, utilizando equipamento fotográfico 

Iphone 4S, a uma distância de 30 cm das sementes, 

utilizando uma régua graduada em centímetros 

como escala e mantida a mesma condição para 

todas as sementes selecionadas das três regiões. 
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Figura 34. Vagem de B. cheilantha (Bong.) Steud. 

Evidenciando as regiões: Apical (A), Medial (M) e basal (B).  

 

Para à análise de imagens das sementes de 

mororó, adaptou-se a metodologia utilizada por 

Noronha et al. (2018). As etapas da análise das 

imagens no software ImageJ foram executadas 

seguindo os seguintes passos: Abertura da imagem; 

conversão para o tipo escala de cinza 8 bits (256 

tons) (Figura 2). A calibração da escala foi 

realizada em seguida, sendo que, neste trabalho, 

considerou-se o valor de pixels em cada imagem 

como referência, que foi de 2400 x 3020 pixels 

(10.703 pixels/mm). Em seguida, selecionou-se a 

área de interesse para a análise, e neste caso, 

realizou-se a análise de cada semente utilizando 

máscara de threshold, por diferença de contraste 

(Figura 2). Após este procedimento, foram 

selecionados os parâmetros área, perímetro, 

largura, comprimento, eixo maior, eixo menor e 

circularidade, tanto para frutos (Figura 2A) como 

para sementes (Figura 2B) e os resultados foram 

exportados para uma tabela. Os dados foram 

submetidos à análise de variância, sendo a 

comparação de médias dos lotes para cada variável 

avaliada efetuada pelo teste de Tukey a 1 e 5% de 

probabilidade, utilizando-se o programa PAST 

(versão 7.7) para realizar as análises estatísticas. 
 

 
 

Figura 35. Exemplo da análise digital de frutos (A) sementes 

(B) de B. cheilantha (Bong.) Steud.  Utilizando o programa 

ImageJ, demostrando a abertura da imagem com definição de 

escala, Aplicação de máscara de contraste, seleção de 

parâmetros avaliados e obtenção dos dados após 

processamento. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os frutos de mororó apresentam coloração 

castanha média 7.5YR 5/6 conforme a carta de 

cores de Munsell (MUNSELL, 1976) quando 

atinge a maturação (Figura 3), a massa do fruto 

varia com o grau de maturação, sendo mais leve 

quanto mais próximo desta, é simples seco, do tipo 

vagem, deiscente, apresentando duas valvas, sendo 

a parte mais distal da base do fruto de forma 

afilada, que se abrem longitudinalmente (Figura 

3B).  

 

 
 

Figura 3. Vagens de B. cheilantha (Bong.) Steud evidenciando 

a variação de cor e tamanho (A) e fruto aberto evidenciando 

as valvas e a disposição das sementes longitudinalmente (B). 

 

No fruto encontram-se as sementes presas a 

placentas parietais ao logo do seu comprimento. 
São observados valores médios, mínimos e 

máximos (Tabela 1). As variações nas dimensões 

dos frutos apresentam-se abaixo dos 25% e podem 

ser promovidas tanto por fatores ambientais 

durante o florescimento e o desenvolvimento, 

como também pode representar um indício de alta 

variabilidade genética populacional (SANGALI, 

2008), além disso, a floração contínua propicia a 

produção de frutos de várias idades ao mesmo 

tempo, sendo assim, é possível que se observem 

frutos de vários tamanhos dependendo da 

competição por assimilados na época em que foram 

formados, os valores e erro padrão para as amostras 

analisadas são baixos dando maior robustez e 

confiança nos dados observados.  
 

 
Tabela 1. Estatística descritiva da avaliação biométrica de 200 frutos de B. cheilantha (Bong.) Steud. 

 Média Mínimo Máximo CV% Desvio padrão Erro padrão 
Área (cm²) 16,106 7,829 22,829 19,644 3,164 0,316 

Perímetro (cm) 35,046 17,627 45,932 16,985 5,952 0,595 

Largura (cm) 2,005 1,156 4,177 23,480 0,471 0,047 

Comprimento (cm) 16,165 8,056 21,034 17,636 2,851 0,285 

Eixo maior (cm) 15,919 7,971 21,391 19,930 3,173 0,317 

A B 

B A 
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Eixo menor (cm) 1,297 1,054 1,799 10,228 0,133 0,013 

Circularidade (0 a 

1) 0,170 0,133 0,322 22,090 0,038 0,004 

 

 

As sementes localizadas na parte apical do fruto 

tendem a ser menores e leves, devido ao menor 

número de células e baixa capacidade de competir 

por fotoassimilados. Estas diminuições podem ser 

explicadas pela presença de sementes em 

desenvolvimento inibirem o conjunto subsequente 

de sementes posteriores a estas, afetando o 

desenvolvimento. Esta inibição pode ser causada 

pela competição por assimilados disponíveis, 

reguladores do fruto em desenvolvimento, ou por 

uma combinação de competição e dominância 

(ALAN e ESER, 2007). De acordo com a biometria 

das sementes, selecionadas de acordo com a 

posição no fruto, é possível observar que as 

sementes da região apical são menores do que 

aquelas formadas na região medial e basal. Houve 

diferença estatística nos dados biométricos de área, 

diâmetro, comprimento, perímetro e circularidade 

(Tabela 2). Desta forma é possível observar uma 

diferença na formação da semente em relação a 

fonte-dreno e sua posição no fruto, o que pode 

sugerir a presença competição por fotoassimilados 

ou ainda estar ligado ao desenvolvimento da 

semente no fruto em  

Regiões com pouco espaço como, por exemplo, 

nas regiões distais onde o fruto apresenta regiões 

afiladas em comparação com a região medial. 

Em várias espécies, a escolha dos lotes de 

sementes por tamanho pode afetar o vigor inicial 

das plantas e os níveis de produção. Segundo 

Carvalho e Nakagawa (2000), as sementes de 

maior tamanho ou aquelas que apresentam maior 

densidade, são as que possuem, normalmente, 

embriões bem formados e com maiores 

quantidades de reservas, sendo potencialmente, as 

mais vigorosas. 

A razão sacarose/monossacarídeos funciona 

como um marcador fisiológico dos tecidos em 

desenvolvimento (BUKERIDGE et al., 2004), 

sendo assim as sementes mais próximas da fonte-

dreno tem mais chances de acumular reservas de 

forma satisfatória do que aquelas mais distantes. 

Para as sementes de mororó foi observado um 

padrão semelhante, no qual as sementes mais 

distais (região apical e basal) foram aquelas que 

apresentaram em todas as características avaliadas, 

menor tamanho em comparação as sementes da 

região medial (Tabela 2). Esse fato por ser 

explicado pela forma do fruto que possui pontas 

estreitas tanto na base como no ápice de forma que 

dificultam o desenvolvimento da semente em seu 

interior. 

Esses resultados, como já observados por 

Noronha et al. (2018) mostram a necessidade de 

uma atenção maior nas sementes que irão compor 

os lotes  

De mercado, dando preferência por sementes 

cujo a posição no fruto seja privilegiada, 

garantindo assim maiores chances de ter um 

embrião perfeitamente formado. 

 

CONCLUSÕES  

O processamento digital de imagem é eficiente 

na obtenção de dados biométricos tanto de frutos 

quanto de sementes. As sementes da região Apical 

e Basal são menores do que as posicionadas na 

região Medial. 
 

REFERÊNCIAS 

Tabela 2.  Valores médios de Área (mm²), Perímetro (mm), Largura (mm), Comprimento (mm), Eixo Maior (mm), Eixo menor (mm) 

e Índice de circularidade na caracterização biométrica de sementes de B. cheilantha (Bong.) Steud. em função da posição no fruto. 
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¹As médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si. * Foi aplicado o Teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade significativo para todas as análises. 
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Propagação clonal de Citrus aurantifolia Swingle por miniestaquia em diferentes substratos 
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RESUMO: Na região semiárida do nordeste brasileiro espécies do gênero Citrus são importantes como fonte de renda 

para produtores rurais que trabalham em regime de agricultura familiar. Uma destas espécies que se destaca nesta cadeia 

produtiva é a Citrus aurantifolia (limão-galego) da família Rutaceae. Objetivou-se no presente estudo a avaliação de 

substratos composto por matéria prima de fácil aquisição e baixo custo na região de Patos-PB, para a propagação clonal 

desta espécie pelo processo de miniestaquia. Foram avaliados seis tratamentos incluindo duas testemunhas, em 

delineamento inteiramente casualizados, em parcelas constituídas de três miniestacas, com três repetições. Foram 

produzidas mudas de limão-galego pela técnica de estaquia convencional a partir de uma planta matriz da espécie 

localizada no viveiro florestal da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Patos-PB e estabelecido 

um minijardim clonal neste mesmo viveiro. Brotações deste minijardim foram coletadas, miniestacas foram 

confeccionadas e plantadas em tubetes com os substratos avaliados. Foram coletados dados do número de miniestacas 

enraizadas, massa seca de raízes, massa seca da parte aérea, massa seca total e agregação do substrato às raízes. Foi 

necessário a transformação dos dados da agregação de raízes no substrato, massa fresca de raízes e massa seca total para 

o atendimento à normalidade, para em seguida proceder a análise de variância, teste F e a comparação das médias pelo 

teste de Scott-Knott. Considerando, a porcentagem de enraizamento, agregação de raízes e produção de biomassa, os 

melhores resultados foram obtidos pelo substrato composto por 50% de casca de coco verde + 50% do coproduto 

resultante da extração de vermiculita. No entanto, é necessário a avaliação deste composto após um período maior após 

o plantio das miniestacas para a formação da muda clonada de Citrus aurantifolia (limão-galego), pois, até mesmo a 

testemunha Bioplant® apresentou agregação de raízes aquém do esperado. 

Palavras-chave: melhoramento de espécies arbóreas, agricultura familiar, impacto ambiental, limão-galego. 

 

Clonal propagation of Citrus aurantifolia Swingle by minicuting on different substrates 

  
ABSTRACT: In the semi-arid region of the Brazilian northeast, species of the genus Citrus are important as a source of 

income for rural producers who work in a family farming regime. One of these species that stands out in this productive 

chain is Citrus aurantifolia  of the family Rutaceae. The objective of this study was the evaluation of substrates composed 

of raw material of easy acquisition and low cost in the region of Patos-PB, for the clonal propagation of this species by 

the minicutting technique. Six treatments were evaluated, including two completely randomized trials, in plots consisting 

of three minicuttings, with three replicates. Citrus aurantifolia seedlings were produced by using conventional cuttings 

from a parent plant of the species located in the nursery of the Federal University of Campina Grande (UFCG), Campus 

de Patos-PB and established a clonal minigarden in this same nursery. Sprouts of this minigarden were collected and 

minicuttings were made and planted in tubes with the substrates evaluated. Data were collected on the number of rooted 

minicuts, root dry mass, dry shoot mass, total dry mass and substrate aggregation at the roots. It was necessary to 

transform the data of root aggregation in the substrate, fresh root mass and total dry mass to meet normality, then to 

perform analysis of variance, F test and comparison of means by the Scott-Knott test. Considering the percentage of 

rooting, root aggregation and biomass production, the best results were obtained by the substrate composed of 50% of 

green coconut husk + 50% of the co-product resulting from vermiculite extraction. However, it is necessary to evaluate 

this compound after a longer period after the planting of the minicuttings for the formation of the cloned seed of Citrus 

aurantifolia, since even the Bioplant® control presented a lower than normal aggregation of roots. 

Keywords: improvement of tree species, family farming, environmental impact. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O cultivo de variedades do gênero Citrus tem 

importância mundial (PASSOS et al., 2016). Na 

região semiárida do nordeste brasileiro estas 

espécies são importantes principalmente como uma 

fonte de renda de produtores rurais que trabalham 

em regime de agricultura familiar. Uma destas 

espécies que se destaca nesta cadeia produtiva é a 

Citrus aurantifolia (limão-galego) da família 

Rutaceae.  

Sombra et al. (2018) relata que a citricultura é 

um instrumento de preservação da agricultura 

familiar no semiárido cearense citando o limão-

galego como uma das principais espécies dos 

mailto:eliasmedeiros577@gmail.com
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pomares produtivos das pequenas propriedades 

rurais.  

Em um estudo envolvendo as espécies de Citrus 

limonia (limão cravo), Citrus latifolia (limão 

Tahiti), Citrus limon (limão siciliano) e Citrus 

aurantifolia, este último apresentou o maior teor de 

suco (VASCONSELLOS et al., 2016).  

O limão-galego tem propriedades medicinais 

(FIEBIG; PASA, 2018, SILVA et al., 2017), 

alimentícias (PEREIRA, FIGUEIREDO NETO, 

2015; ALMEIDA et al., 2012), entre outros usos. 

Pode ser utilizado também para a coagulação do 

leite, com a finalidade de obtenção de queijo, tendo 

boa aceitação tanto no sabor quanto nas demais 

características organolépticas dos queijos. Além 

disso, os queijos preparados a partir do suco do 

limão-galego oferecem ainda como vantagem uma 

redução do tempo de maturação quando 

comparados aos métodos convencionais (OSORIO 

et al., 2017). 

No Viveiro Florestal (7° 03’ 34,76’’ S e 37°16’ 

27,29’’ W) da Unidade Acadêmica de Engenharia 

Florestal (UAEF) do Centro de Saúde e Tecnologia 

Rural (CSTR) da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), município de Patos-PB, 

tem uma matriz de limão-galego que produz fruto 

de boa qualidade, muito apreciado pela 

comunidade local. 

Em virtude das características superiores desta 

planta há demanda de mudas desta matriz que são 

produzidas no viveiro por propagação sexuada. No 

entanto, em virtude da recombinação genética 

(GRIFFITHS et al., 2006; PIRES et al., 2011; 

RAMALHO et al., 2012) que ocorre neste tipo de 

propagação as qualidades da planta matriz não são 

integralmente aproveitadas. Diante disso, a 

propagação clonal por miniestaquia pode ser usada 

para solucionar este problema.  

O substrato utilizado para a propagação de mudas 

influencia na qualidade, crescimento e 

uniformidade das mudas no viveiro (COSTA et al., 

2015; PINHO et al., 2018).  

Objetivou-se neste presente estudo a avaliação 

de substratos composto por matéria prima de fácil 

aquisição e baixo custo na região de Patos-PB, para 

a propagação clonal pelo processo de miniestaquia 

da matriz de Citrus aurantifolia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi coletada uma amostra de material vegetal da 

matriz e encaminhada ao Herbário do Centro de 

Saúde e Tecnologia Rural (CSTR) da Universidade 

Federal de Campina Grande, Campus de Patos-PB. 

A identificação da espécie foi realizada pela equipe 

de botânicos do Herbário, coordenada pela Prof.ª 

Dr.ª Maria de Fátima de Araújo Lucena. 

Foram avaliados quatro substratos (2/3 de terra 

de subsolo + 1/3 de esterco animal; pó da casca de 

coco verde (PC); coproduto resultante da extração 

de vermiculita (CV) e 50% de PC + 50% de CV) 

acondicionados em tubetes de 280 cm3, alocados 

em bandeja com capacidade de suportar 54 tubetes. 

Adicionalmente, foram utilizadas duas 

testemunhas: Vermiculita de granulometria média 

e Substrato comercial Bioplant®.  

Inicialmente foram produzidas mudas de Citrus 

aurantifolia pela técnica de estaquia convencional 

para o estabelecimento de um minijardim clonal no 

viveiro Florestal da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), Campus de Patos-PB. 

Em seguida, foram obtidas miniestacas neste 

minijardim com comprimento entre 7,0 a 8,0 cm de 

comprimento, com duas folhas adultas reduzidas à 

metade e, imediatamente, plantadas nos tubetes 

com os substratos em avaliação.  

A pesquisa foi conduzida em duas etapas. Na 

primeira o experimento foi iniciado em um telado 

com retenção de 50% da intensidade luminosa, 

com irrigação por nebulizadores programados para 

ligar 20 vezes ao dia durante um minuto e em 

intervalos de 60 minutos. Este ambiente tem como 

objetivo proporcionar condições adequadas ao 

enraizamento de propágulos vegetativos. Na 

segunda etapa, aos 68 dias, o experimento foi 

transferido para outro telado com características 

similares ao anterior, porém, a irrigação foi 

realizada diariamente com o auxílio de um regador 

até o encerramento da pesquisa que ocorreu aos 

133 dias após o estabelecimento. 

Aos dois meses após o plantio das miniestacas 

foi adicionado um grama em cada tubete sob a 

forma líquida dos seguintes elementos:  13% de N, 

13% de P2O5, 15% de K2O, 4% de S, 1% de Ca, 1% 

de Mg, 0,2% de Fe, 0,1% de Zn, 0,05% de B, 

0,05% de Cu 0,005% de Co e 0,005% de Mo. 

Os tratamentos e as testemunhas foram 

avaliados em delineamento inteiramente 

casualizados, em parcelas constituídas de três 

miniestacas, com três repetições, totalizando 54 

parcelas. Foram analisados o número de 

miniestacas enraizadas, massa seca de raízes 

(MSR, g), massa seca da parte aérea (MSPA, g), 

massa seca total (MST) e agregação do substrato às 

raízes atribuindo notas de 1 a 4 (1: pouca agregação 
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do substrato às raízes; 2: agregação regular; 3: boa 

agregação e; 4: ótima agregação).   

Foi necessário a transformação dos dados da 

agregação de raízes no substrato, massa fresca de 

raízes e massa seca total em Raiz Quadrada para o 

atendimento à normalidade (teste de Lilliefors - D), 

para em seguida proceder a análise de variância, 

teste F e a comparação das médias pelo teste de 

Scott-Knott. Salienta-se, no entanto, que para uma 

melhor compreensão foram apresentadas as médias 

originais. As análises de todas as variáveis foram 

realizadas por meio de software estatístico Assistat. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a variável agregação de raízes nos 

substratos foi observada uma nota média de 2,0 

(vermiculita), 3,1 (Bioplant®), 2,6 (2/3 de terra de 

subsolo e 1/3 de esterco animal), 2,8 (pó da casca 

de coco verde - PC), 1,0 (coproduto resultante da 

extração de vermiculita-CV) e 2,7 (50% de PC + 

50% de CV) (Figura 1). 

Constata-se que o coproduto resultante da 

extração de vermiculita foi estatisticamente 

inferior aos demais substratos (P < 0,05), com uma 

nota média que classifica-o com capacidade de 

pouca agregação das raízes. 

 
Figura 1. Médias da agregação das raízes nos substratos (Notas 

de 1 a 4) de miniestacas de Citrus aurantifolia aos 133 dias 

após o plantio. 

*Medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (P > 0,05). 

** T1: Vermiculita; T2: Substrato comercial Bioplant®; T3: 

substrato composto por 2/3 de terra de subsolo e 1/3 de esterco 

animal; T4: pó da casca de coco verde (PC); T5: coproduto 

resultante da extração de vermiculita (CV) e T6: 50% de PC + 

50% de CV. 

 

Os substratos pó da casca de coco verde e 

composto por 50% de PC + 50% de CV tiveram 

valores próximos à melhor testemunha, no entanto, 

com classificação abaixo de uma boa agregação de 

raízes (< 3,0), tendo apenas a testemunha 

Bioplant® atingido uma nota média superior a 3,0, 

mas distante da nota máxima (“4”) que classifica o 

substrato como ótima capacidade de agregação de 

raízes. 

CORREIA et al. (2003) testaram o pó da casca 

de coco verde (20%) + casca de arroz carbonizada 

(50%) + folha da carnaubeira triturada (30%) na 

propagação de Anacardium occidentale L. 

constando uma boa agregação das raízes ao 

substrato. 

Portanto, levando em consideração os 

resultados desta pesquisa, o resultado da 

testemunha  Bioplant®, e considerano a 

peculiaridade de cada espécie, uma das possíveis 

explicações para a baixa agregação de raízes de 

Citrus aurantifolia é o pouco tempo (133 dias) para 

a formação da muda clonada desta espécie.  

A porcentagem de enraizamento observada foi 

de 78% (T1 e T4), 100% (T2), 67% (T3), 56% (T5) 

e 89% (T6).  

Com relação as variáveis massa seca de raízes 

(MSR), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa 

seca total (MST) o substrato composto por casca de 

coco verde e coproduto resultante da extração de 

vermiculita (T6) proporcionou o melhor resultado 

(Figura 2).  

Considerando os resultado da biomassa, 

porcentagem de enraizamento e a agregação de 

raízes, deve-se considerar, além da avaliação de um 

tempo maior para a formação da muda clonada para 

esta espécie, também a sugestão de Luz (2018) para 

a clonagem da espécie Myracrodruon urundeuva 

Allemao, ou seja, avaliar outros componentes em 

diferentes proporções com o pó da casca de coco 

verde  e o coproduto resultante da extração de 

vermiculita, a exemplo, da compostagem 

utilizando os resíduos da poda das árvores, que é de 

fácil aquisição na região deste estudo.  
É oportuno salientar que a viabilização do uso 

de substratos compostos por rejeito de vermiculita 

e pó de casca de coco verde além de reduzir o custo 

de produção de mudas, reduz também os impactos 

ambientais provocados pelo descarte e acúmulo 

desses materiais no meio ambiente (NOBERTO, 

2013). O mesmo se verifica com os ramos 

descartados pela poda das árvores. 

É oportuno salientar que a viabilização do uso 

de substratos compostos por rejeito de vermiculita 

e pó de casca de coco verde além de reduzir o custo 

de produção de mudas, reduz também os impactos 

ambientais provocados pelo descarte e acúmulo 

desses materiais no meio ambiente (NOBERTO, 
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2013). O mesmo se verifica com os ramos 

descartados pela poda das árvores. 

 

 
Figura 2. Médias da massa seca de raízes (MSR), parte aérea 

(MSPA) e total (MST) de miniestacas Citrus aurantifolia aos 

133 dias após o plantio.  
*Medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (P > 0,05).  

** T1: Vermiculita; T2: Substrato comercial Bioplant®; T3: 

substrato composto por 2/3 de terra de subsolo e 1/3 de esterco 

animal; T4: pó da casca de coco verde (PC); T5: coproduto 

resultante da extração de vermiculita (CV) e T6: 50% de PC + 

50% de CV. 

 

CONCLUSÕES 

Os melhores resultados, considerando, a 

porcentagem de enraizamento, agregação de raízes 

e produção de biomassa foram proporcionados pelo 

substrato composto por 50% de casca de coco 

verde + 50% do coproduto resultante da extração 

de vermiculita. No entanto, é necessário a 

avaliação deste composto após um período maior 

após o plantio das miniestacas para a formação da 

muda clonada de Citrus aurantifolia (limão-

galego), pois, até mesmo a testemunha Bioplant® 

apresentou agregação de raízes aquém do ideal.  
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RESUMO: Um dos grandes problemas na recomposição de florestas nativas é a produção de mudas. Assim, são 

necessárias pesquisas pertinentes à produção de mudas de espécies nativas adequadas para o uso na recuperação de áreas 

degradadas. A espécie cumaru (Amburana cearensis) trata-se de uma espécie com importante papel na ecologia da 

Caatinga. Entretanto, devido à exploração predatória, encontra-se ameaçada de extinção. Diante do exposto, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar substratos alternativos na produção de mudas de cumaru, visando obter informações para a 

formulação de um sistema de produção de mudas adequado à espécie. O delineamento utilizado foi o inteiramente 

casualizado, com 9 tratamentos e 5 repetições de 5 plantas cada. Os substratos testados foram formulados a base de esterco 

caprino, casca de arroz in natura e casca de arroz carbonizada, em diferentes proporções. Ao final de 120 dias, o 

experimento foi encerrado e realizada as medições de altura e diâmetro do coleto das mudas. As plantas foram colhidas e 

subdivididas em raiz e parte aérea, lavadas em água destilada e secas em estufa com circulação forçada de ar a 65º C, até 

peso constante. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. O substrato comercial proporcionou os melhores resultados para todas as variáveis 

analisadas. Pode-se concluir que o uso dos substratos formulados a partir de casca de arroz carbonizada ou in natura 

combinados com esterco caprino não são eficientes para a produção de mudas de A. cearensis com bom padrão de 

crescimento. Nas condições em que foi conduzido o experimento, o uso do substrato comercial proporciona melhores 

condições de crescimento para as mudas de A. cearensis, com maior capacidade de sobrevivência à campo. 

Palavras-chave: esterco caprino, cumaru, caatinga. 

 

Alternative substrates for the production of Amburana cearensis A. C. Amith seedlings  

 
ABSTRACT: One of the major problems in rebuilding native forests is the production of seedlings. Thus, research 

pertinent to the production of seedlings of native species suitable for use in the recovery of degraded areas is necessary. 

The species cumaru (Amburana cearensis) is a species with an important role in the ecology of the Caatinga. However, 

due to predatory exploitation, it is threatened with extinction. In view of the above, the objective of this work was to 

evaluate alternative substrates in the production of cumaru seedlings, aiming to obtain information for the formulation 

of a seedling production system appropriate to the species. The design was completely randomized, with 9 treatments and 

5 replications of 5 plants each. The substrates tested were formulated with goat manure, in natura husk and charcoal rice 

husk in different proportions. At the end of 120 days, the experiment was closed and measurements were made of height 

and diameter of the collection of seedlings. The plants were harvested and subdivided into root and aerial parts, washed 

in distilled water and dried in an oven with forced air circulation at 65º C until constant weight. The results were 

submitted to analysis of variance and the means were compared by the Tukey test, at 5% probability. The commercial 

substrate provided the best results for all analyzed variables. It can be concluded that the use of substrates formulated 

from charcoal or in natura rice husk combined with goat manure are not efficient for the production of A. cearensis 

seedlings with good growth pattern. Under the conditions under which the experiment was conducted, the commercial 

substratum provided better growth conditions for the A. cearensis seedlings, with a higher field survival capacity. 

Keywords: manure goat, cumaru, caatinga. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O bioma Caatinga, vegetação predominante da 

região Nordeste, cobrindo quase 55% do território, 

sofreu desmatamento em mais de 45% de sua 

extensão. A grande extensão, os tipos de clima e 

solo e a multiplicidade nas formas de relevo do 

semi-árido, se traduzem em diferentes paisagens 

como os vales úmidos, as chapadas sedimentares e 

as amplas superfícies erosivas conservadas 

explicariam a razão da flora possuir tão alto grau 

de variabilidade. Considerando as diferentes 

fisionomias, a Caatinga possui um patrimônio 

biológico bastante diversificado, com ocorrência 

de táxons raros, endêmicos (GIULIETTI et al., 

2004) e uma riqueza inestimável de espécies 

vegetais e animais (MMA, 2010). 
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Do ponto de vista vegetacional, a Caatinga é 

peculiar e diversificada em fisionomia e 

composição (PRADO, 2003) sendo representada 

por aproximadamente 5.344 espécies de 

fanerógamas (GIULIETTI et al., 2004) e desses 

318 espécies são endêmicas (PRADO, 2003; 

GIULIETTI et al., 2004). Quando comparado com 

outras regiões semiáridas do mundo, a diversidade 

biológica da Caatinga é extremamente 

significativa, além de conferir valores biológicos e 

econômicos denotados ao Brasil. Embora possua 

características tão marcantes, a Caatinga é uma das 

vegetações menos conhecida do país. Esta situação 

é consequência de uma crença de que possui uma 

diversidade muito baixa, sem espécies endêmicas e 

fortemente modificada pelas ações antrópicas 

(GIULIETTI et al., 2004). De acordo com 

Castelletti et al. (2004), as últimas áreas intactas de 

vegetação nativa que ainda restam estão 

extremamente fragmentada. 

Neste contexto, a preocupação mundial com 

relação à qualidade ambiental tem se mostrado 

cada vez mais frequente. Por esse fato há o 

aumento na demanda de serviços e produtos, em 

especial a produção de mudas de espécies florestais 

para a recuperação de áreas degradadas por meio 

da restauração florestal. Esta demanda crescente 

observada nos últimos anos mostra a necessidade 

do desenvolvimento de pesquisas que aperfeiçoem 

a produção de mudas, a baixo custo, e com 

qualidade morfofisiológica capaz de atender aos 

objetivos dos plantios (LELES et al., 2006). 

Neste sentido, esforços consideráveis têm sido 

exigidos dos pesquisadores florestais no sentido de 

definir métodos e técnicas de produção de mudas 

de alto padrão de qualidade, com custo condizente 

com a realidade florestal brasileira (GOMES, 

2001). Assim, linhas de pesquisa voltadas para esse 

fim visam também a análise de diferentes tipos de 

substratos, bem como do tipo e da dose de 

fertilização e dos métodos de propagação de 

essências florestais. 

Um substrato é dito como ideal quando satisfaz 

as exigências físicas e químicas e contém 

quantidades suficientes de elementos essenciais ao 

crescimento e desenvolvimento das plantas 

(CAMPINHOS et al., 1984), sendo as 

características físicas as mais importantes, uma vez 

que a parte química é mais facilmente manuseada 

pelo técnico. Paiva e Gomes (2011) afirmam que a 

presença de substâncias orgânicas também 

merecem atenção especial, uma vez que estas 

melhoram a agregação, aumentam a capacidade de 

troca catiônica e a capacidade de retenção de água, 

regulando as relações hídricas. 

Os materiais de origens vegetal e animal 

utilizados no preparo do composto orgânico podem 

ser os mais variados, como esterco bovino, ovino, 

eqüino e suíno, palha de cereais (tais como a casca 

de arroz), leguminosas, resíduos de cultura, 

folhagem, gramíneas, casca de café, ramos verdes, 

folhas e acículas, serragem e quaisquer outros 

detritos vegetais que não tenham melhor 

aproveitamento (PAIVA e GOMES, 2011), o que 

pode refletir em uma boa alternativa para pequenos 

produtores. 

A demanda por substratos está crescendo cada 

vez mais, visto a sua utilização em diversas áreas 

agrícolas, como na horticultura, floricultura, 

fruticultura e florestal. Desta forma, faz-se 

necessário o fornecimento de novas alternativas de 

produtos a serem utilizados como substratos, visto 

que os produtos existentes atualmente podem em 

breve não atender a demanda do mercado de 

produção de mudas. Nesse sentido, o avanço da 

tecnologia da produção de mudas proporcionou a 

substituição gradativa da terra de subsolo por 

outros materiais, principalmente renováveis, tendo 

como componentes cascas de árvores e grãos, 

compostos orgânicos, estercos e húmus. A 

utilização destes materiais renováveis para 

formulação de substratos é de fundamental 

importância, visto ao aumento da produção de 

mudas, que deve seguir os padrões de 

sustentabilidade, ou seja, ecologicamente correta, 

economicamente viável e socialmente justa. 

Desta forma, devem-se aumentar os estudos em 

relação aos substratos a fim de apresentar novas 

possibilidades de formulação desse produto, como 

a utilização de resíduos agroindustriais, 

agropecuários e urbanos para a produção de mudas 

representa uma alternativa viável, pois grandes 

volumes destes produtos são gerados, 

representando um problema ambiental se não terem 

um destino final adequado. 

Dentre as espécies importantes do bioma 

Caatinga está o cumaru (Amburana cearensis), a 

qual tem seu emprego muito difundido na medicina 

popular e, devido à facilidade de trabalho, na 

fabricação de móveis. No entanto, sua exploração 

tem sido feita de forma predatória, o que a fez ser 

declarada espécie ameaçada de extinção pelo 

Ministério do Meio Ambiente, conforme Instrução 

Normativa MMA nº 6, de 23 de setembro de 2008 
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(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008). 

Neste sentido, o cumaru tem sido estudado e 

recomendado para a recuperação de ecossistemas 

degradados e/ou perturbados, considerando sua 

resistência e tolerância ao estresse por calor e seca, 

apresentando como estratégia de sobrevivência a 

rápida regeneração de suas estruturas aéreas tão 

logo surjam às primeiras chuvas. Sendo essas 

características desejáveis, do ponto de vista 

silvicultural, para a sua utilização de modo 

sustentável. 

A amburana de cheiro ou cumaru (Amburana 

cearensis) pertence à família Leguminoseae 

Papilionoideae (Fabaceae). É uma espécie decídua, 

heliófila, seletiva xerófila, pioneira, característica 

de afloramentos calcários e terrenos secos em 

matas decíduas. Sua ocorrência vai desde a região 

Nordeste até o Brasil central, predominantemente, 

em regiões de caatinga e na floresta pluvial de 

Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, tendo 

importante papel no bioma da caatinga nordestina 

(ALMEIDA et al., 2010). Canuto (2007) relatam 

que o cumaru é uma planta muito utilizada na 

medicina popular nessa região. Segundo o autor, 

suas raízes, entrecasca e sementes produzem a 

cumarina, princípio ativo que, além de ser utilizado 

na produção de medicamentos como anti-

inflamatório e broncodilatador, a exemplo do 

xarope de cumaru ou lambedores caseiros, de largo 

uso popular, e de eficácia comprovada 

cientificamente, também é utilizado como fixador 

nas indústrias de perfume, nas indústrias 

alimentícias (doces e biscoitos), de cigarros e 

tabacos. O mesmo aroma agradável, embora mais 

fraco, está presente em todas as outras partes da 

planta. A madeira é utilizada na fabricação de 

móveis finos e rústicos, além de ser matéria-prima 

para a produção de dornas (CATÃO et al., 2011), 

utilizado no armazenamento e envelhecimento da 

cachaça artesanal, tornando a cachaça mais suave e 

agradável (ALCARDE et al., 2010). 

Em sistemas agroflorestais pode ser usada como 

quebra-ventos e faixas arbóreas entre plantações. 

Como forrageira suas folhas e vagens são 

consumidas pelos caprinos, tanto verdes como 

secas, e pelos bovinos depois de secas. É também 

de grande importância para a apicultura e 

meliponicultura pelo fato de fornecer néctar na 

estação seca do ano, figurando entre as 18 espécies 

mais utilizadas pelas abelhas nativas para coleta de 

pólen e/ou néctar e como local de nidificação, além 

da utilização da sua madeira na construção de 

colmeias (MARINHO et al., 2002). A árvore é de 

porte médio (até 10m de altura), ornamental, de 

caule ereto, podendo ser utilizada em projetos de 

paisagismo e em reflorestamentos. Também pode 

ser usada em projetos de recuperação de solos e 

restauração florestal de áreas degradadas, inclusive 

como mata ciliar, em locais com inundações 

periódicas de curta duração (MAIA, 2004). 

Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi 

avaliar o crescimento e a qualidade das mudas de 

Amburana cearensis sob diferentes composições 

de substratos a base de casca de arroz in natura, 

casca de arroz carbonizada e esterco caprino, 

visando obter informações sobre a melhor 

formulação de substrato para a produção de mudas 

da espécie. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
As sementes de cumaru foram adquiridas em 

empresa certificada para a produção de sementes. 

As sementes foram semeadas a uma profundidade 

de 0,5cm, sendo dispostas 4 unidades por 

recipiente. Decorridos 20 dias após a germinação 

foi feito o desbaste deixando-se apenas 1 muda por 

recipiente, a mais centralizada e em melhores 

condições fisiológicas e fitossanitárias. 

O experimento foi conduzido em condição de 

estufa coberta com sombrite 50%. O recipiente 

utilizado foi sacolas plásticas com dimensões de 8 

cm de diâmetro x 15 cm de altura. As mudas foram 

irrigadas 2 vezes ao dia, bem como foi realizada 

uma capina manual semanalmente. 

O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado, com 9 formulações de 

substratos, e 5 repetições de 5 plantas cada. Os 

substratos testados foram formulados a base de 

casca de arroz in natura, casca de arroz 

carbonizada e esterco caprino, em diferentes 

proporções, a saber: T1 - substrato comercial 

(testemunha); T2 - 80% de esterco caprino + 20% 

de casca de arroz in natura; T3 - 60% de esterco 

caprino +40% de casca de arroz in natura; T4 - 

40% de esterco caprino + 60% de casca de arroz in 

natura; T5 - 20% de esterco caprino + 80% de 

casca de arroz in natura; T6 - 80% de esterco 

caprino + 20% de casca de arroz carbonizada; T7 - 

60% de esterco caprino + 40% de casca de arroz 

carbonizada; T8 - 40% de esterco caprino + 60% 

casca de arroz carbonizada; T9 - 20% de esterco 

caprino + 80% de casca de arroz carbonizada. 

Ao final de 120 dias, o experimento foi 

encerrado, e realizada a medição da altura e o 
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diâmetro do coleto das mudas, utilizando régua 

milimetrada e paquímetro digital, respectivamente. 

Em seguida as plantas foram colhidas e 

subdivididas em parte aérea e raiz, lavadas em água 

destilada e secas em estufa com circulação forçada 

de ar de a 65° C, até atingir peso constante. A 

determinação do peso de massa seca da raiz e peso 

de massa seca da parte aérea foi realizada em 

balança analítica com precisão de 0,01g.  

Os resultados obtidos, para cada variável 

analisada, foram submetidos à análise de variância 

e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% 

de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
A composição do substrato influenciou 

significativamente (P<0,01) todas as variáveis de 

crescimento avaliadas, sendo o tratamento 1 

(substrato comercial), o que apresentou as maiores 

médias observadas (Tabela 1). Esse resultado 

indica que os substratos usando diferentes 

combinações de esterco caprino não foram 

eficientes para a produção de mudas de cumaru 

com crescimento satisfatório. 

 

 
Tabela 1 - Efeito da composição do substrato no crescimento em altura (H), diâmetro do coleto (DC), massa seca da parte aérea 

(MSPA) e massa seca de raiz (MSR) de mudas de cumaru (Amburana cearensis), 120 dias após a semeadura. 

Tratamento H (cm) DC (mm) 
MSPA (g planta-

1) 
MSR (g planta-1) 

T1 (100%SC) 24,70a 4,03a 1,26a 2,11a 

T2 (80%EC+20%CAN) 15,18b 2,77b 0,34b 0,31b 

T3 (60%EC+40%CAN) 16,24b 2,74b 0,30b 0,33b 

T4 (40%EC+60%CAN) 17,34b 2,74b 0,37b 0,44b 

T5 (20%EC+80%CAN) 16,93b 2,46bc 0,39b 0,51b 

T6 (80%EC+20%CAC) 14,64b 2,30bc 0,35b 0,36b 

T7 (60%EC+40%CAC) 18,42b 2,64b 0,36b 0,50b 

T8 (40%EC+60%CAC) 15,36b 1,88c 0,38b 0,89b 

T9 (20%EC+80%CAC) 17,08b 2,81b 0,52b 0,42b 

F ** ** ** ** 

SC – substrato comercial; EC – esterco caprino; CAN - casca de arroz in natura; CAC – casca de arroz carbonizada.1Médias 

seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 1% de probabilidade. **Significativo (P<0,01). 

 
O esterco caprino é um produto valioso e a sua 

utilização prevê tanto a possibilidade de 

recuperação de terrenos degradados como é uma 

importante alternativa de fonte de renda dos 

produtores. De acordo com Araújo et al. (2010) o 

esterco caprino é uma solução amplamente adotada 

para o suprimento de nutrientes, tais como N, P e 

K nos solos da região semiárida. Ainda, Alves e 

Pinheiro (2007) afirmam que o esterco caprino é 

uma dos adubos mais ativos e concentrados, 

comprovando em suas utilizações, que 250 kg de 

esterco de cabra, deixados em terrenos frios, 

produzem o mesmo efeito que 500 kg de esterco de 

vaca. Sendo assim, os resultados observados não 

eram esperados e não corroboram com estudos 

conduzidos com outras espécies. Segundo Alves e 

Pinheiro (2007) alguns estudos examinaram o 

potencial de utilização do esterco de caprinos e 

ressaltam o seu valor, tendo em vista as 

comparações feitas com o esterco de bovinos, 

entretanto, poucos dados existem na literatura 

quanto ao seu uso.  

Resultados similares à esta pesquisa, ou seja, 

ausência de resposta positiva em relação à taxa de 

crescimento de plantas de Amburana cearensis em 

substratos com adição de matéria orgânica, foram 

obtidos por Angelim et al. (2007), em medição 

realizada aos 120 dias. Para os autores, a espécie A. 

cearensis parece estar adaptada à condições 

adversas como a reduzida concentração de matéria 

orgânica, de macro e micronutrientes no solo. 

Destacando que esta adaptação, provavelmente, 

contribuiu para que as plantas apresentassem 

melhor crescimento morfológico em solo sem 

aplicação de matéria orgânica. Pimentel e Guerra 

(2015) avaliando o crescimento inicial da A. 

cearensis em sistema agroflorestal no semiárido 

brasileiro também constataram que a espécie 

mostrou-se adaptada às condições de baixa matéria 

orgânica no solo, obtendo maior crescimento na 

ausência de matéria orgânica (esterco).  

Duboc e Guerrini (2013) e Dutra et al. (2015) 

observaram maior crescimento da Amburana 

cearensis ao aplicar nitrogênio e fósforo nas covas 

das mudas de plantas cultivadas em área de cerrado 
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degradado e no substrato de crescimento das mudas 

cultivadas em viveiro usado como substrato a terra 

de subsolo, respectivamente. O esterco de caprino 

é mais sólido e muito menos aquoso que o dos 

bovinos e suínos, tem a estrutura mais fofa, 

permitindo a aeração e por essa razão fermentam 

rapidamente, podendo ser aproveitados na 

agricultura, após um menor período de “curtição” 

que os demais (HENRIQUES, 1997). O fato do 

esterco caprino ser menos aquoso, aliado ao fato do 

resíduo casca de arroz ser muito poroso e pouco 

eficiente na absorção de água pode justificar o 

menor crescimento das plantas de cumaru. Assim, 

apesar do reconhecido valor nutricional do esterco 

caprino, a deficiência de água para as mudas pode 

ter sido fator limitante ao crescimento. 

Resultados similares aos observados neste 

estudo foram obtidos por Morais et al. (2012) ao 

analisarem o crescimento de mudas de jaqueira. A 

referida pesquisa não recomendou o uso de esterco 

de caprino, de ovino ou de bovino, em mistura com 

areia, independentemente da proporção utilizada. 

Cabe ressaltar que, assim como a casca de arroz 

carbonizada ou não, a areia também proporciona 

pouca retenção de água, o que poderia explicar o 

baixo crescimento das mudas de jaqueira. 

Os resultados observados são um indicativo de 

que, provavelmente, as condições físicas do 

substrato e combinando casca de arroz carbonizada 

ou não, com esterco caprino não foram adequadas 

para um satisfatório crescimento das mudas de 

cumaru. 

Resultados positivos da adição de esterco caprino 

ao substrato foram obtidos por Araújo et al. (2010) 

ao estudarem o crescimento de mudas de 

mamoeiro. Os autores verificaram que o esterco 

caprino influenciou positivamente no crescimento 

das mudas, sendo observado que a mistura 30% 

terra, 35% plantmax e 35% esterco caprino 

constituiu-se em um substrato adequado. 

Resultados positivos também foram obtidos por 

Véras et al. (2014) trabalhando com substratos 

compostos de esterco bovino ou caprino 

misturados à terra de subsolo. Os autores 

verificaram que houve maior crescimento da 

pinheira com a adição dos referidos compostos 

orgânicos. 

Mendonça et al. (2008) verificaram maior 

crescimento de mudas de maracujazeiro-amarelo 

utilizando substratos contendo os estercos de 

caprino, de ovino ou de bovino, em relação ao solo 

puro. A proporção de esterco utilizada foi de 25% 

(v/v). Resultados semelhantes foram obtidos por 

Melo (2008) e Mendonça et al. (2014) usando 

esterco de caprino para mudas de tamarindeiro 

(Tamarindus indica L.). 

A adequada proporção do composto orgânico 

na composição do substrato é específica para cada 

espécie, sendo observadas diferentes 

recomendações para a produção de mudas em 

geral. Isto denota a importância de estudos que 

analisem a adequada composição dos substratos 

para cada espécie especificamente. 

De acordo com Paiva e Gomes (2011), mudas 

de espécies arbóreas estão aptas ao plantio no 

campo quando a altura da parte aérea estiver enetre 

15 e 30 cm. Assim, embora exista a diferença 

estatística demonstrando a superioridade do 

subtrato comercial para o crescimento das mudas 

de cumaru, ao final desse experimento, em todos os 

tratamentos verificou-se que os valores médios de 

altura encontram-se entre os supramencionados, 

podendo-se afirmar assim que as mudas, segundo 

esse critério, estariam aptas ao plantio no campo. 

Segundo Souza et al. (2006), a avaliação do 

diâmetro do coleto é de fundamental importância 

na avaliação do potencial da muda para 

sobrevivência e crescimento após o plantio. De 

acordo com Carneiro (1983), plantas com maior 

diâmetro do coleto apresentam maior 

sobrevivência, especialmente pela maior 

capacidade de formação e de crescimento das 

novas raízes. 

Em estudo feito por Gonçalves et al. (2000), 

considera-se o valor situado entre 5 e 10 mm de 

diâmetro do coleto adequado a mudas de espécies 

florestais com bom padrão de qualidade. No 

presente estudo, nenhum tratamento proporcionou 

o incremento dentro dos limites avaliados ideais 

pelos autores supracitados, sendo que o tratamento 

que apresentou valor mais próximo do tido como 

ideal foi o composto de substrato comercial, 

comprovando a superioridade deste tratamento. 

Segundo Gomes e Paiva (2011), a massa seca 

de parte aérea, indica a rusticidade da muda, sendo 

que os maiores valores representam mudas mais 

lignificadas e rústicas, tendo maior aproveitamento 

em embientes com condições adversas. O uso do 

substrato comercial proporcionou uma taxa de peso 

seco de parte aérea mais de 3 vezes superior ao 

tratamentos formulados a base de casca de arroz e 

esterco caprino, sugerindo que as mudas 

produzidas com esses materiais, provavelmente, 

não resistiriam à condições adversas em campo. 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 681 

 
 

 

Angelim et al. (2007) também não observaram 

efeito da adição de matéria orgânica aos substratos 

para peso seco de parte aera ao trabalhar com 

mudas da mesma espécie em estudo, sendo os 

resultados obtidos semelhantes aos encontrados no 

cultivo em solo puro. 

Resultados contrários aos obtidos neste estudo 

foram observados por Rocha et al. (2008), onde o 

maior peso de matéria seca da parte aérea das 

mudas de Annona squamosa L., foi verificado nas 

misturas onde estavam presentes materiais 

orgânicos, esterco caprino e bovino, independente 

da proporção, mostrando-se superior às misturas 

que têm presente adubos químicos e substrato 

comercial. 

O substrato comercial proporcionou uma taxa 

de peso seco de raiz, em média, 3,5 vezes superior 

aos tratamentos com casca de arroz e esterco 

caprino. Assim como neste experimento, Angelim 

et al. (2007) avaliando o crescimento de A. 

cearensis em solo puro e em mistura com materiais 

orgânicos não obtiveram efeito positivo para o peso 

seco de raiz com a adição de matéria orgânica ao 

substrato. 

 

CONCLUSÃO  

O uso dos substratos formulados a partir de 

casca de arroz carbonizada ou in natura 

combinados com esterco caprino não são eficientes 

para a produção de mudas de A. cearensis com bom 

padrão de crescimento. Nas condições em que foi 

conduzido o experimento, o uso do substrato 

comercial proporciona mudas de melhor 

crescimento e com maior capacidade de 

sobrevivência à campo. 

  

REFERÊNCIAS  
ALCARDE, A. R.; SOUZA, P. A. de; BELLUCO, A. E. 

de S. Aspectos da composição química e aceitação 

sensorial da aguardente de cana-de-açúcar envelhecida 

em tonéis de diferentes madeiras. Ciência e Tecnologia 

de Alimentos, v. 30, n. 2, p. 226-232, 2010. 

 

ALMEIDA; J. R. G. S.; GUIMARÃES, A. G.; 

QUINTANS, J. de S. S.; SANTOS, M. R. V. dos; 

LIMA, J. T. de; NUNES, X. P.; QUINTANS-JÚNIOR, 

L. J. Amburana cearensis – uma revisão química e 

farmacológica. Scientia Plena, v. 6, n. 11, p. 1-8, 2010. 

 

ALVES, F. S. F.; PINHEIRO, R. R. O esterco caprino 

e ovino como fonte de renda. Brasília: Embrapa, 2007. 

Disponível em: < http://www.agricultura.gov.br/>. 

Acesso em: ago. 2018. 

 

ANGELIM, A. E. S.; MORAES, J. P. S. de; SILVA, J. 

A. B. da; GERVÁSIO, R. de C. R. G. Germinação e 

aspectos morfológicos de plantas de umburana de cheiro 

(Amburana cearensis) encontradas na região do Vale do 

São Francisco. Revista Brasileira de Biociências, v. 5, 

n. 2, p. 1062-1064, 2007. 

 

ARAÚJO, W. B. M. de;  ALENCAR, R. D.; 

MENDONÇA, V.; MEDEIROS, E. V. de; ANDRADE, 

R. de C.; ARAÚJO, R. R. de Esterco caprino na 

composição de substratos para formação de mudas de 

mamoeiro. Ciênc. agrotec.,v. 34, n. 1, p. 68-73, 2010. 

 

CAMPINHOS, J. E.; IKEMORI, Y. K.; MARTINS, F. 

C. G.  Determinação do meio de crescimento mais 

adequado à formação de mudas de Eucalyptus spp. 

(estacas e sementes) e Pinus spp. (sementes) em 

recipientes plásticos rígidos. In: Simpósio Internacional: 

Métodos de produção e controle de qualidade de 

sementes e mudas florestais, 1984, Curitiba. Anais... 

Curitiba: FUPEF, 1984. p. 350-365. 

 

CANUTO, K. M. Aspectos Químicos do Estudo 

Interdisciplinar (Química-Agronomia- 

Farmacologia) de Amburana cearensis A.C. Smith . 

Tese (Doutorado em Química Orgânica) – Universidade 

Federal do Ceará, Fortaleza, 313p., 2007. 

CARNEIRO, J. G. A. Variações na metodologia de 

produção de mudas florestais afetam os parâmetros 

morfofisiológicos que indicam a sua qualidade. Série 

Técnica FUPEF, n.12, p.1-40, 1983. 

 

CASTELLETI, C. H. M.; SILVA, J. M. C. da; 

TABARELLI, M.; SANTOS, A. M. M. Quanto ainda 

resta da caatinga? Uma estimativa preliminar. In: 

SILVA, J.M.; TABARELLI, M.; FONSECA, M.T.; 

LINS, L.V. (Orgs.) Biodiversidade da Caatinga: áreas 

e ações prioritárias para a conservação. Ministério do 

Meio Ambiente/Universidade Federal de Pernambuco, 

Brasília, 2004, p. 91-100. 

 

CATÃO, C. G.; PAES, J. B.. GOMES, J. P.; ARAÚJO, 

G. T. Qualidade da madeira de cinco espécies florestais 

para o envelhecimento da cachaça. Revista Brasileira 

de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 15, n. 7, p. 

741–47, 2011. 

 

DUBOC, E.; GUERRINI, I. A. Desenvolvimento inicial 

da amburana (Amburana cearensis) em áreas de Cerrado 

degradado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 

(Embrapa Agropecuária Oeste. Online), v.63, p.1-27, 

2013. 

 

DUTRA, T. R.; MASSAD, M. D.; MATOS, P. S.; 

SARMENTO, M. F. Q.; OLIVEIRA, J. C. de. 

Crescimento inicial e qualidade de mudas de caviúna-



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 682 

 
 

 

do-cerrado e caroba-do-campo em resposta à adubação 

nitrogenada. Agropecuária Científica no Semiárido, 

Patos, v. 11, n. 3, p. 52-61, 2015. 

 

GIULIETTI, A. M.; NETA, A. L. du B.;  CASTRO, A. 

A. J. F.; GAMARRA-ROJAS, C. F. L.; SAMPAIO, E. 

V. S. B.; VIRGÍNIO, J. F.; QUEIROZ, L. P. De; 

FIGUEIREDO, M. A.; RODAL, M. de J. N.; 

BARBOSA, M. R. de V.; HARLEY, R. M. Diagnóstico 

da vegetação nativa do bioma Caatinga. In: SILVA, J. 

M. C.; TABARELLI; M.; FONSECA, M. T. (Orgs.). 

Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações 

prioritárias para a conservação, 2004. 

 

GOMES, J. M. Parâmetros morfológicos na avaliação 

da qualidade de mudas de Eucalyptus grandis, 

produzidas em diferentes tamanhos de tubetes e do 

dosagens de N-P-K. 164f. Tese (Doutorado em Ciência 

Florestal) – UFV, Viçosa, 2001. 

 

GONÇALVES, J. L. M.; SANTARELLI, E. G.; 

MORAES NETTO, S. P. de; MANARA, M. P.; STAPE, 

J. L. Produção de mudas de espécies nativas: substrato, 

nutrição, sombreamento e fertilização. In: 

GONÇALVES, J. L. M.; BENEDETTI, V. (Ed.). 

Nutrição e fertilização Florestal. Piracicaba: IPEF, 

p.309-350, 2000. 

 

HENRIQUES, R.C. Análise da fixação de nitrogênio 

por bactérias do gênero Rhizobium em diferentes 

concentrações de fósforo e matéria orgânica na 

cultura do feijão (Phaseolus vulgaris) em Rego Pólo. 

Monografia (Graduação em Agronomia) - Universidade 

Federal da Paraíba, Areia, 1997. 29p. 

 

LELES, P. S. S.; LISBOA, A. C.; NETO, S. N. De O.; 

GRUGIKI, M. A.; FERREIRA, M. A. Qualidade de 

mudas de quatro espécies florestais produzidas em 

diferentes tubetes. Revista Floresta e Ambiente. v. 13, 

n. 1, p. 69-78 (2006). 

 

MAIA, G. N. Caatinga: árvores e arbustos e suas 

utilidades. São Paulo: Leitura e Arte, 2004.  

 

MARINHO, I. V.; FREITAS, M. de F. de; ZANELLA, 

F. C. V.; CALDAS, A. L. de Espécies Vegetais da 

Caatinga Utilizadas pelas Abelhas Indígenas Sem 

Ferrão como Fonte de Recursos e Local de Nidificação. 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA, 1., Anais... João Pessoa: Ed. 

Universitária, 2002. 

 

MELO, J. K. H. Avaliação de diferentes substratos na 

produção de porta-enxerto de tamarindeiro 

(Tamarindus indica L.). Mossoró: Universidade 

Federal Rural do Semiárido, 2008. 72p. Dissertação 

Mestrado. 

 

MENDONÇA, V.; TOSTA, M. S.; GOES, G. B.; 

PAULA, Y. C. M.; SILVA, K. J. P.; FREIRE, P. A.; 

BATISTA, T. M. V. Diferentes fontes de matéria 

orgânica na mistura de substratos para a produção de 

mudas de maracujazeiro ‘amarelo’ In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20, 2008, 

Vitória. Anais... Vitória: SBF, 2008. 

 

MENDONÇA, V.; MELO, J. K. H.; MENDONÇA, L. 

F. de M.; LEITE, G. A.; PEREIRA, E. C. Avaliação de 

diferentes substratos na produção de porta enxertos de 

tamarindeiro. Revista Caatinga, v. 27, n. 1, p. 60 – 66, 

2014. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Instrução 

Normativa n°. 006 de 23 de setembro de 2008. 

Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/MMA_I

N_N_6.pdf.> Acesso em 20 abr.2013. 

 

MMA- Ministério do Meio Ambiente, 2010. 

Monitoramento dos biomas brasileiros: Bioma 

Caatinga. Brasília: MMA. 

 

MORAIS, F. A. de; GÓES, G. B. de; COSTA, M. E. da; 

MELO, I. G. C. e; VERAS, A. R. R.; CUNHA, G. O. de 

M. Fontes e proporções de esterco na composição de 

substratos para produção de mudas de jaqueira. Rev. 

Bras. Ciênc. Agrária, v. 7, p. 784-789, 2012. 

 

PAIVA, H. N. de; GOMES, J. M. Viveiros Florestais. 

Cadernos didáticos 72. Viçosa – MG. UFV, 2011. 69p. 

PIMENTEL, J. V. F.; GUERRA, H. O. C. Crescimento 

inicial de Amburana cearensis (Allem.) A. C. Smith em 

sistema agroflorestal no semiárido brasileiro. Ciência 

Florestal, v. 25, n. 3, P. 771-780, 2015. 

 

PRADO, D. E. As caatingas da América do Sul. In: Leal 

IR, Tabarelli M & Silva JMC (Eds.). Ecologia e 

conservação da caatinga. Ed. Universitária da UFPE, 

Recife, 2003. 

 

ROCHA, A. M. M. R.; ARAÚJO, J. F.; ROCHA, E. M. 

de M.; VIANNA, M. C. Influência de Diferentes 

Substratos no Desenvolvimento de Mudas de 

Pinheira (Annona squamosa L). Disponível 

em:<http://www.ufpel.tche.br/sbfruti/anais_xvii_cbf/fit

otecnia/266.htm>. Acesso em: 04/mar/2008. 

SOUZA, C. A. M.;  OLIVEIRA, R. B. de; MARTINS 

FILHO, S.; LIMA, J. S. de S. Crescimento em campo de 

espécies florestais em diferentes condições de 

adubações. Ciência Florestal, v. 16, n. 3, p. 243-249, 

2006. 

 

VÉRAS, M. L. M.; ARAÚJO, D. L. de; ALVES, L. de 

S.; SILVA, T. H. da; ANDRADE, R. Efeito de 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 683 

 
 

 

substratos e fertilização orgânica em plântulas de 

pinheira. Agropecuária Científica no Semi-Árido, v. 

10, n. 1, p. 143-149, 2014. 

  



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 684 

 
 

 

 

Substratos na propagação da variedade variegada de  Ficus benjamina L. por miniestaquia  
 

Lucas Silva de Lima1*, Eder Ferreira Arriel1, Jailson Medeiros Silva¹, Izabel dos Santos Dias1, Luanna 

Alertsea Rodrigues Cintra¹ e Juliana Araújo Leite¹ 

 
1 Universidade Federal de Campina Grande  

* E-mail: lucaaslima78@gmail.com 

 
RESUMO: Na região semiárida a espécie Ficus benjamina L. (Figueira) é largamente utilizada como planta ornamental 

devido a beleza e conforto térmico proporcionado pela sua copa formada por folhas de coloração verde (variedade verde) 

ou variegada (variedade variegada - folhas verdes e brancas), sendo que em algumas plantas encontra-se ramos com folhas 

verdes e ramos com folhas variegadas tornando a planta com uma exuberante beleza. Porém, a propagação por sementes 

da variedade variegada da espécie F. benjamina não é possível no bioma caatinga devido à ausência de polinizadores 

desta espécie. Uma alternativa tecnicamente viável é a propagação clonal pela técnica de miniestaquia. Objetivou-se nesta 

pesquisa avaliar substratos alternativos de baixo custo para a propagação clonal pelo processo de miniestaquia da Figueira. 

O experimento foi instalado no Viveiro Florestal da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal (UAEF) do Centro de 

Saúde e Tecnologia Rural (CSTR) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no município de Patos-PB. Foi 

utilizado o delineamento inteiramente casualizados, com seis tratamentos (substratos), três repetições e parcelas com três 

tubetes com uma miniestaca cada. Aos 133 dias após instalação do experimento foram coletados dados do número de 

miniestacas enraizadas, massa seca de raízes, massa seca da parte aérea, massa seca total e agregação do substrato às 

raízes. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Lillierfors (D), análise de variância, teste F e as médias 

comparadas pelo teste de Scott-Knott. Todas as análises foram realizadas por meio de software estatístico. Foram 

constatadas diferenças significativas entre os tratamentos com relação a agregação dos substrato às raízes e produção de 

biomassa (P < 0,05), constatando de um modo geral que o substrato composto por 50% de casca de coco verde + 50% do 

coproduto resultante da extração de vermiculita proporcionou o melhores resultados para as variáveis citadas. 

Palavras-chave: Propagação clonal, planta ornamental, meio ambiente. 

 

Substrates on the propagation of the variegated variety of Ficus benjamina L. by minicutting 
 

ABSTRACT:  In the semi - arid region the species Ficus benjamina L. is widely used as an ornamental plant due to the 

beauty and thermal comfort provided by its canopy formed by leaves of green coloring (variegated green) or variegated 

(variegated variety - green and white leaves), being that in some plants one finds branches with green leaves and branches 

with variegated leaves making the plant with an exuberant beauty. However, seed propagation of the variegated variety 

F. benjamina is not possible in the caatinga biome due to the absence of pollinators of this species. A technically feasible 

alternative is the clonal propagation by the minicuting technique. The objective of this research was to evaluate 

alternative substrates of low cost for the clonal propagation by the minicuting technique of F. benjamina. The experiment 

was installed in the Forest Nursery of the Forest Engineering Academic Unit (UAEF) of the Rural Health and Technology 

Center (CSTR) of the Federal University of Campina Grande (UFCG), in the municipality of Patos-PB. A completely 

randomized design was used, with six treatments (substrates), three replications and plots with three tubes with one 

minicut each. At 133 days after the experiment, data were collected on the number of rooted minicuts, root dry mass, dry 

shoot mass, total dry mass and substrate aggregation at the roots. Data were submitted to the normality test of Lillierfors 

(D), analysis of variance, F test and the means compared by the Scott-Knott test. All analyzes were performed using 

statistical software. Significant differences were observed between the treatments with respect to substrate aggregation 

to the roots and biomass production (P <0.05), generally stating that the substrate composed of 50% of green coconut 

shell + 50% of the resulting co-product of the vermiculite extraction gave the best results for the mentioned variables.  
Keywords: Clonal propagation, ornamental plant, environment 

 

 
INTRODUÇÃO 

Materiais alternativos de fácil obtenção podem 

ser utilizados como substrato para a produção de 

mudas, proporcionando menor custo, boa 

eficiência e reaproveitando materiais que seriam 

descartados, reduzindo o impacto ambiental 

negativo causado pela deposição destes produtos, 

como o coproduto de vermiculita (RAMOS et al., 

2016) e a casca do coco (NOBERTO, 2013). 

Ficus benjamina L. (Ficus) é uma espécie 

arbórea, exótica, de origem asiática, da família 

moraceae. A planta é utilizada por comunidades 
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indígenas nas áreas de sua ocorrência natural para 

a cura de várias doenças (IMRAN et al., 2014). 

Estes autores concluíram em seus estudos que esta 

espécie tem potencial para a extração de compostos 

com atividade antimicrobiana e Kanaujia et al. 

(2011) relatam que as folhas são usadas como 

repelentes de insetos. 

Na região semiárida a espécie tem grande valor 

ornamental em virtude da beleza e conforto térmico 

proporcionado pela sua copa formada por folhas de 

coloração verde (variedade verde) ou variegada 

(variedade variegada - folhas verdes e brancas). 

Esta coloração variegada das folhas tem como 

principal hipótese a herança genética 

extracromossômica. Em algumas plantas desta 

espécie podem também ser encontrados ramos com 

folhas verdes e ramos com folhas variegadas 

tornando a planta ainda mais bela (CIRILO et al., 

2018). 
Muitas espécies do gênero Ficus, incluindo a F.  

benjamina, são polinizadas exclusivamente pelas 

fêmeas de diminutas vespas da família Agaonidae 

que tem cerca de 2 mm (NOGUEIRA et al., 2017), 

que não ocorrem na região seimiárida, sendo 

necessário a utilização da propagação clonal para 

sua multiplicação.  

Nogueira et al. (2017) salientam que há muitos 

estudos sobre a propagação clonal de plantas do 

gênero Ficus, porém, pouco é encontrado na 

literatura para F. benjamina.  

Uma das técnicas de propagação clonal é a 

miniestaquia que tem como vantagem a produção 

de mudas clonadas com melhor qualidade em 

relação a outras técnicas de multiplicação clonal, 

principalmente, de genótipos com maior 

dificuldade de propagação (XAVIER et al., 

2009), como a variedade variegada que é mais 

sensível devido sua menor área foliar clorofilada 

(CIRILO et al., 2018). 
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar 

substratos alternativos para a propagação clonal 

pelo processo de miniestaquia da variedade 

variegada da espécie Ficus benjamina L. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Viveiro 

Florestal da Unidade Acadêmica de Engenharia 

Florestal (UAEF) do Centro de Saúde e Tecnologia 

Rural (CSTR) da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), no município de Patos-

PB, situado nas coordenadas geográficas de 

07º.01’.26” S e 37º.16’.48” W.  

O experimento foi instalado no dia 20 de abril 

de 2018, com a avaliação dos seguintes substratos: 

T1 - Vermiculita de granulometria média 

(Testemunha 1); T2 - Substrato comercial 

Bioplant® (Testemunha 2); T3 -  substrato 

composto por 2/3 de terra de subsolo e 1/3 de 

esterco animal; T4 -  pó da casca de coco verde 

(PC); T5 -  coproduto resultante da extração de 

vermiculita (CV) e T6 -  50% de PC + 50% de CV. 

Os substratos foram avaliados em tubetes de 

280 cm3, alocados em bandeja e colocados em um 

telado com retenção de 50% da intensidade 

luminosa, localizado no viveiro, sendo submetidos 

a uma irrigação automática por nebulizadores, 

programados para irrigar 20 vezes ao dia durante 

um minuto e em intervalos de 60 minutos das 07:50 

às 08:50 e das 15:50 às 16:50, 30 minutos das 08:50 

às 12:20 e das 14:20 às 15:50 e 15 minutos das 

12:20 às 13:50.  

Os ramos para o preparo das miniestacas foram 

coletados em um minijardim clonal da variedade 

variegada de Ficus benjamina L. localizado no 

Viveiro Florestal da UAEF/CSTR/UFCG.  

As miniestacas foram confeccionadas com 

comprimento entre 7,0 a 8,0 cm, com três folhas e 

cerca de ½ da área foliar, retirando o máximo 

possível da área branca, sem clorofila (CIRILO et 

al., 2018), sendo imediatamente plantadas nos 

substratos. 

Aos 50 dias após o plantio foi adicionado ao 

substrato de cada tubete com o auxílio de uma 

seringa, 10 ml de uma solução contendo um grama 

do fertilizante mineral misto Nutriverde® 

composto por Macro (NPK) e micronutrientes (Ca, 

S, B, Co, Cu, Fe, Mg, Mo e Zn). Aos 68 dias as 

miniestacas foram transferidas para outro telado 

similar ao anterior, porém, com irrigação manual, 

realizada uma vez ao dia, no turno da manhã. 

Aos 133 dias foram coletados os seguintes 

dados: número de miniestacas enraizadas, massa 

seca de raízes (MSR, g), massa seca da parte aérea 

(MSPA, g), massa seca total (MST) e agregação 

dos substrato às raízes atribuindo notas de 1 a 4 (1: 

pouca agregação do substrato às raízes; 2: 

agregação regular; 3: boa agregação e; 4: ótima 

agregação).   

Para a obtenção da massa seca, após a retirada 

da muda do tubete e realizada a avaliação da 

agregação das raízes, o substrato foi umedecido 

para a separação das raízes do substrato e da parte 
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aérea. Em seguida, raízes e parte aérea foram 

acondicionadas em sacos de papel e submetidos a 

secagem em estufa a 65  0,5ºC até atingirem 

massa constante, por 72 horas. Em seguida, foi 

obtida a massa seca em balança com precisão de 

0,001 g. A massa seca total foi obtida pela soma de 

MSPA+MSR. 

O experimento foi instalado em Delineamento 

Inteiramente Casualizado (DIC), com seis 

tratamentos (substratos), três repetições e parcelas 

com três tubetes com uma miniestaca cada. 

Os dados foram submetidos ao teste de 

normalidade de Lillierfors (D), análise de 

variância, teste F e as médias comparadas pelo teste 

de Scott-Knott. Todas as análises foram realizadas 

por meio de software estatístico Assistat. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Aos 133 dias após o plantio das miniestacas da 

variedade variegada da espécie Ficus benjamina L. 

foi observada uma porcentagem de enraizamento 

de 55,6% (T1), 100% (T2), 77,8% (T3, T4 e T6) e 

11,1% (T5). 

Machado (2014) avaliou o enraizamento de 

propágulos vegetativos (macroestacas apicais) 

obtidas de plantas adultas de Ficus adhatodifolia 

nos substratos areia grossa e substrato comercial 

“carolina do soil” 150 dias após o plantio. A autora 

não observou nenhuma emissão de raízes, mesmo, 

com o uso de estacas da porção apical dos ramos, 

não lenhosas. Isto mostra que vários fatores 

influenciam no enraizamento, como a técnica de 

propagação clonal, a juvenilidade dos propágulos e 

substrato.   

Pio et al. (2005) instalaram um ensaio com o 

objetivo de verificar o enraizamento de estacas de 

figueira oriundas da desbrota de Ficus carica, nos 

substratos casca de pinus®, vermiculita®, solo + 

esterco bovino (1:1 v/v) e tropstrato® plantmax® e 

fibra de coco®, sendo que estes dois últimos 

substratos proporcionaram os maiores índices de 

enraizamento.  

Foi constatado diferenças significativas entre os 

tratamentos com relação a agregação dos substrato 

às raízes (P < 0,05) (Figura 1). O uso do substrato 

composto por casca de coco verde e coproduto 

resultante da extração de vermiculita (T6) 

proporcionou o melhor resultado, superando o 

tratamento testemunha vermiculita (T1) e 

equiparando a testemunha Bioplant® (T2). 

 

 
 

Figura 1. Médias da agregação dos substrato às raízes (Notas 

de 1 a 4) de miniestacas da variedade variegada 

da espécie Ficus benjamina L. aos 133 dias após o plantio.  
*Medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (P > 0,05).  

** T1: Vermiculita; T2: Substrato comercial Bioplant®; T3: 

substrato composto por 2/3 de terra de subsolo e 1/3 de esterco 

animal; T4: pó da casca de coco verde (PC); T5: coproduto 

resultante da extração de vermiculita (CV) e T6: 50% de PC + 

50% de CV. 

 

As variáveis massa seca de raízes (MSR), massa 

seca da parte aérea (MSPA) e massa seca total 

(MST) também apresentaram diferenças 

significativas (P < 0,05), sendo que a composição 

casca de coco verde e coproduto resultante da 

extração de vermiculita (T6) também apresentaram 

resultados similares à testemunha (T2) para a 

MSPA  e MST (Figura 2). 

Em Ficus carica foram observadas um maior 

volume de raízes nos substratos fibra de coco® e 

tropstrato® (PIO et al, 2005). No entanto, estes 

autores enfatizam que de um modo geral, levando 

em consideração todas as variáveis analisadas por 

eles, os substratos fibra de coco® e plantmax® 

favoreceram os melhores resultados. Salientam 

ainda que essa superioridade pode ser explicada em 

parte pelas características físicas desses substratos, 

que apresentam maior porosidade de aeração. 

Menezes et al. (2018) relatam que as 

características físicas do substrato composto por 

vermiculita + casca de arroz carbonizada 

favoreceram de maneira significativa a 

sobrevivência (71,9%), o enraizamento (68,7%) e 

o desenvolvimento da parte aérea de propágulos de 

material juvenil de pau-rosa (Aniba rosaeodora 

Ducke), indicando que este fato, possivelmente 

está relacionado com a capacidade de retenção de 

água, maior espaço poroso e menor densidade deste 

substrato.  

Portanto, o uso do composto (T6) deve reunir 

partes destas propriedades proporcionando boas 

características físicas que favorece maior 
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capacidade de retenção de água, nutrientes e 

oxigenação. 

O comportamento da espécie pode ser diferente 

em relação ao substrato, sendo fundamental o 

estudo específico do substrato ideal para cada uma 

(MONTEIRO et al., 2015).  

Além da peculiaridade da espécie e da umidade 

adequada, a porosidade para oxigenação é de 

extrema importância para a iniciação e o 

desenvolvimento radicular, principalmente para a 

formação de raízes adventícias, ou seja, além da 

capacidade de retenção de água, o substrato deve-

se manter espaço poroso suficiente para o 

fornecimento de oxigênio para a formação de 

raízes, mesmo quando o substrato atingir um nível 

saturado de água.  

Finalmente, sugere-se a avaliação destes 

substratos alternativos aqui avaliados em diferentes 

combinações e proporções, com outras matérias 

primas de baixo custo na região semiárida, com 

potencial para encontrar as características físicas 

ideais para a iniciação e desenvolvimento do 

enraizamento adventício, crescimento e 

desenvolvimento de mudas clonais de qualidade da 

variedade variegada da espécie Ficus benjamina L. 

pela técnica de miniestaquia.  
 

 
*Medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo 

teste de Scott-Knott (P > 0,05). 

Figura 2. Médias da massa seca de raízes (MSR), parte aérea 

(MSPA) e total (MST) de miniestacas da variedade variegada 

da espécie Ficus benjamina L. aos 133 dias após o plantio.  
** T1: Vermiculita; T2: Substrato comercial Bioplant®; T3: 

substrato composto por 2/3 de terra de subsolo e 1/3 de esterco 

animal; T4: pó da casca de coco verde (PC); T5: coproduto 

resultante da extração de vermiculita (CV) e T6: 50% de PC + 

50% de CV. 

 

CONCLUSÕES 

De um modo geral, o substrato composto por 

50% de casca de coco verde + 50% do coproduto 

resultante da extração de vermiculita proporcionou 

o melhor resultado para as variáveis agregação de 

raízes e biomassa.   
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Superação da dormência tegumentar em sementes de arapiraca (Acacia farnesiana (L) Willd.) 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do método da imersão em água quente na 

superação da dormência tegumentar de sementes de arapiraca. Os tratamentos consistiram de cinco tempos de imersão 

das sementes em água quente (80 ºC) (15, 30, 60 e 120 segundos), além do tratamento controle (sem imersão). O 

experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições de 25 

sementes cada. Foram analisadas as variáveis: porcentagem de germinação e Índice de velocidade de germinação e tempo 

médio de germinação. Não foi verificado efeito significativo dos tratamentos sobre o tempo médio de germinação. 

Sementes de arapiraca apresentam dormência tegumentar, e a imersão em água a 80 ºC por 120 segundos é recomendada 

para a superação da mesma. 

Palavras-chave: tratamento térmico, leguminosa arbórea, Caatinga.  

 

Overcoming of dormancy in Acacia farnesiana (L) Willd  seeds 

 
ABSTRACT: This work aimed to evaluate the efficiency of the immersion  in hot water to overcome of dormancy in 

Acacia farnesiana seeds. The treatments consisted of five times of immersion of the seeds in hot water (80 ºC) (15, 30, 60 

and 120 seconds), besides the control treatment (without immersion). The experiment was conducted in a completely 

randomized design, with four replicates of 25 seeds each. The following variables were analyzed: percentage of 

germination and index of germination speed and mean germination time. There was no significant effect of the treatments 

on the average germination time. The seeds of A. farnesiana present integument dormancy, and immersion in water at 

80ºC for 120 seconds is recommended for overcoming it. 

Keywords: heat treatment, tree legume, Caatinga. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A germinação é um fenômeno fisiológico que, 

para ocorrer de forma satisfatória, depende de 

condições favoráveis de água, temperatura, luz, 

oxigênio e substrato adequado (BRASIL, 2009; 

CARVALHO, NAKAGAWA, 2012). No entanto, 

algumas sementes apresentam dormência, que é 

definida por Popinigis (1985) como o fenômeno 

em que a semente, mesmo viável e mantida sob as 

condições ambientais adequadas, não consegue 

germinar.  

Entretanto, a dormência pode ser vantajosa para 

a sobrevivência das espécies em condições 

naturais, pois distribui a germinação ao longo do 

tempo ou permite que a germinação ocorra 

somente quando as condições forem favoráveis à 

sobrevivência das plântulas (CARVALHO, 

NAKAGAWA, 2012; MEDEIROS FILHO et al., 

2002). Esses autores afirmam ainda que, apesar das 

vantagens acima relatadas, a dormência pode ser 

prejudicial às atividades de viveiro, pois impede a 

germinação de uma grande quantidade de sementes 

em curto espaço de tempo Um dos tipos mais 

comuns é a impermeabilidade do tegumento, 

fenômeno que inibe a entrada de água e oxigênio, 

impedindo ou retardando a germinação da semente, 

mesmo que esta esteja sob condições ambientais 

favoráveis (PIÑA-RODRIGUES, AGUIAR, 1993; 

MELO et al. 1998; CARVALHO, NAKAGAWA, 

2012). 

Vários são os métodos empregados para a 

superação da dormência tegumentar, cuja 

eficiência varia com a espécie e o grau da 

dormência e do tempo em que as sementes são 

submetidas ao método empregado. Em sementes de 

Dimorphandra mollis Benth., Oliveira et al. (2008) 

obtiveram os melhores resultados na superação da 

dormência tegumentar através da escarificação 

mecânica. Este também foi o método mais eficiente 

em sementes de Guazuma ulmiflora Lam. e 

Heteropterys brysonimifolia (NUNES et al., 2006) 

e Sterculia foetida (SANTOS et al., 2004). 

A imersão em ácido sulfúrico concentrado 

durante 6 e 4 minutos (PASSOS et al., 2007) e 10 
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e 15 minutos (GARCIA et al., 2002) foi eficiente 

em Mimosa caesalpiniifolia; 5 ou 10 minutos em 

Adenanthera pavonina (COSTA et al., 2010); 8 e 

10 minutos em Caesalpinia pyramidalis (ALVES 

et al., 2007); 10 minutos em Piptadenia stipulaceae 

(FARIAS et al., 2013); 20, 25 e 30 minutos em P. 

moniliformis (AZEREDO et al., 2010) e por 80 

minutos seguida da embebição em água por 24 

horas em Sapindus saponaria (SILVA et al., 2018). 

Quanto ao tratamento térmico, a imersão em 

água a 70 ºC mostrou-se eficaz em sementes de 

Mimosa dolens (LEAL, BIONDI, 2007); a 80 ºC 

por 1 minuto em C. pyramidalis (ALVES et al., 

2007) e 10 minutos em Desmodium tortuosum 

(SOARES et al., 2011); a 100 ºC por 1, 2 ou 3 

minutos em P. stipulaceae (FARIAS et al., 2013) e 

por 15 minutos em P. moniliformis (BENEDITO et 

al., 2008). 

Acacia farnesiana, da família Fabaceae, 

conhecida popularmente como arapiraca, 

espinheiro, esponja e esponjinha, presente nas 

regiões Nordeste Centro Oeste do Brasil, é uma 

planta decídua, heliófita, seletiva xerófila, pioneira, 

com altura entre 4 e 7 m e tronco curto e tortuoso 

(LORENZI, 2002). Este autor relata ainda que essa 

espécie possui madeira muito pesada, dura, de 

textura média, com cheiro agradável, muito 

resistente e de larga durabilidade, podendo ser 

empregada como dormentes, moirões, esteios e 

rodas, na construção civil, na fabricação de cabos 

de instrumentos, além de poder ser empregada 

como lenha e carvão. 

Apesar da sua importância, são escassas as 

informações acerca da germinação de A. 

farnesiana. Sendo assim, essa pesquisa teve como 

objetivo avaliar a eficiência do método da imersão 

em água quente na superação da dormência 

tegumentar de sementes dessa espécie. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de 

Fisiologia Vegetal da Unidade Acadêmica de 

Engenharia Florestal da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), Patos-PB. Os frutos 

foram colhidos de árvores presentes no Viveiro 

Florestal da UFCG/Patos. Após a retirada das 

sementes, aos mesmas foram colocadas em 

geladeira até o início do experimento. 

Antes do início dos tratamentos, as sementes 

foram desinfestadas através da lavagem em água 

corrente e depois imersas em hipoclorito de sódio 

a 5% durante três minutos e, em seguida, lavadas 

três vezes em água destilada. 

O experimento foi conduzido em delineamento 

experimental inteiramente casualizado, com quatro 

repetições e 25 sementes por repetição. Os 

tratamentos consistiram de cinco tempos de 

imersão das sementes em água quente (80 ºC) (15, 

30, 60 e 120 segundos), além do tratamento 

controle (sem imersão). Após a quebra da 

dormência, as sementes foram colocadas em caixas 

gerbox, forradas com duas folhas de papel 

germitest, umedecidas com 12 mL de água 

destilada. Para evitar a contaminação por fungos e 

bactérias, na água destilada foram adicionados 

Captan 1% (p/v) e Nistatina 2% (v/v), 

respectivamente. Em seguida, as caixas gerbox 

foram colocadas em câmara de germinação tipo 

B.O.D., sob temperatura constante de 25 ºC, e 

fotoperíodo de 12 horas de luz. 

A contagem das sementes germinadas iniciou-

se após o quarto dia do início dos tratamentos, 

sendo considerada germinada a semente com 

protrusão radicular de ≤ 2mm. A contagem foi 

encerrada no 14º dia. 

Foram calculadas a porcentagem de germinação 

(G) (LABORIAU, 1983), o Índice de Velocidade 

de Germinação (IVG) (MAGUIRE, 1992) e o 

Tempo Médio de Germinação (TMG) (SILVA, 

NAKAGAWA, 1995). 

Os dados foram submetidos às análises de 

variância através do software ASSISTAT versão 

7.7 (SILVA, AZEVEDO, 2002). Os dados de G 

foram transformados para √𝑥/100 . 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve efeito significativo dos tratamentos 

apenas para as variáveis porcentagem de 

germinação (G) (Figura 1) e IVG (Figura 2). 

Verifica-se que o tratamento de água quente foi 

eficiente na quebra de dormência das sementes, 

com elevação nos valores de G à medida que o 

tempo de imersão aumentou. 
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Figura 1. Porcentagem de germinação (G) das sementes de 

Acacia farnesiana em função do tempo de imersão em água 

quente (80 ºC). Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não 

diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,01). 

Fonte: Os autores. 

 

A porcentagem de germinação das sementes 

não submetidas ao método de quebra de dormência 

foi muita baixa (9%), e a média dos valores obtidos 

após a submissão ao método foi de 82% de 

germinação (Figura 1), demonstrando a existência 

da dormência tegumentar. A dormência causada 

pela impermeabilidade do tegumento é um 

fenômeno comum em sementes de espécies da 

família Fabaceae, as quais não germinam sob 

condições consideradas adequadas, constituindo-se 

em um dos entraves para a utilização dessas 

espécies em projetos florestais (OLIVEIRA et al., 

2003). Os métodos utilizados para superar esse tipo 

de dormência consistem na dissolução da camada 

cuticular cerosa ou formar estrias/perfurações no 

tegumento das sementes, possibilitando assim a 

embebição e o início do processo germinativo 

(BIANCHETTI, RAMOS, 1981; FOWLER, 

BIANCHETTI, 2000). 

Quando se compara as sementes não 

submetidas ao tratamento térmico com aquelas que 

foram imersas na água quente, constata-se redução 

média de 89% na porcentagem de germinação. 

Quanto ao IVG, o comportamento foi 

semelhante ao da porcentagem de germinação, com 

elevação na velocidade da germinação à medida 

que o tempo de submissão ao tratamento aumentou 

(Figura 2). Verifica-se que o IVG das sementes 

submetidas ao tratamento térmico foi 7,7 (15 s), 7,8 

(30 s), 8,2 (60 s) e 9,4 (120 s) vezes superior ao do 

tratamento controle, evidenciando a eficiência do 

método de quebra de dormência tegumentar das 

sementes. 

 

 
Figura 2. Índice de Velocidade de Germinação (IVG) das 

sementes de Acacia farnesiana em função do tempo de 

imersão em água quente (80 ºC). Médias seguidas de letras iguais, 

nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

(P ≤ 0,01). 

Fonte: Os autores. 

 

Vários são os métodos empregados para a 

quebra da dormência tegumentar de sementes, e os 

resultados variam com o método e o tempo de 

submissão. O tratamento com água quente na 

superação da dormência tem sido eficiente em 

muitas espécies, sendo considerado vantajoso pelo 

baixo custo e menor risco do que a escarificação 

química, por exemplo (BRUNO et al., 2001). Em 

sementes de jurema-branca (Piptadenia 

stipulacea), Farias et al. (2013) verificaram que os 

tratamentos com desponte, água quente a 1, 2 e 3 

min, e ácido sulfúrico a 10 min apresentaram as 

maiores porcentagens de emergência.  

Em sementes de pau-jangada (Apeiba tibourbou 

Aubl.), Pacheco, Matos (2009) verificaram os 

melhores resultados de porcentagem de 

germinação e IVG nos tratamentos choque térmico 

(estufa a 80 ºC), imersão das sementes em água 

quente a 80 ºC até o resfriamento e a escarificação 

química por 1  minuto. Efeitos positivos na 

superação da dormência tegumentar pela imersão 

em água quente também foram obtidos em leucena 

(Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.(TELES et 

al., 2000), canafístula (Peltophorium dubium 

(Sprengel) Taubert) (95 ºC) (OLIVEIRA et al., 

2003), acácia (Acacia mangium Willd.) (100 ºC) 
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(SMIDELE et al., 2005) e catanduva (P. 

moniliformis Benth.) (100 ºC) (BENEDITO et al., 

2008). 

A despeito de suas vantagens e de ter sido 

considerado o método com melhores resultados, 

conforme relatado acima, em muitas espécies os 

resultados tem sido negativos. Em sementes de 

fava d’anta (D. mollis Benth), Oliveira et al. (2008) 

verificaram que a imersão a 70 ºC não foi eficiente 

na superação da dormência física, resultando em 

porcentagem de germinação similar à do 

tratamento em que as sementes não foram 

escarificadas. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Azania et al. (2009), em sementes de 

Ipomoea hederifolia. Segundo alguns estudos, os 

resultados negativos da água quente na germinação 

de sementes provavelmente são devido ao 

comprometimento de mecanismos fisiológicos das 

sementes, causando danos ao embrião e morte das 

sementes (BRUNO et al., 2001; BORGES et al., 

2004; OLIVEIRA et al., 2008; AZANIA et al., 

2009). 
 

CONCLUSÕES 

Sementes de arapiraca apresentam dormência 

tegumentar, podendo ser utilizada a imersão em 

água a 80 ºC por 120 segundos para a superação da 

mesma. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes tratamentos pré-germinativos na 

germinação de sementes de Faveira de bolota (Parkia platycephala Benth). O experimento foi conduzido no Laboratório 

de Sementes Florestais da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, campus Patos-PB. Os tratamentos 

utilizados foram: testemunha (T1); imersão em água a 80 °C por 24horas (T2); água a 100 °C por 2 minutos e choque 

térmico com água gelada; escarificação mecânica (T4); imersão em ácido sulfúrico (H2SO4) por 3, 6 e 9 minutos 

respectivamente (T5, T6, T7). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com sete tratamentos 

e quatro repetições de 25 sementes por tratamento. As médias entre os tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-

Knott (p≤0,05). Os tratamentos que apresentaram melhores resultados para a superação de dormência em sementes de 

Faveira de bolota (Parkia platycephala Benth) foram (T4) e (T7), por promover maior porcentagem de germinação, índice 

de velocidade de germinação, e tempo médio de germinação. 

Palavras-chave: Escarificação, sementes florestais, faveleira de bolota. 

 

Overcoming tegumentary seed dormancy in Parkia platycephala (Benth) seeds 
 

ABSTRACT: This work aimed to evaluate the influence of different pre-germination treatments on the germination of 

faveira (Parkia platycephala Benth) seeds. The experiment was conducted at the Forest Seeds Laboratory of the Federal 

University of Campina Grande - UFCG, Patos-PB campus. The treatments used were: control (T1); immersion in water 

at 80 °C for 24 hours (T2); water at 100 °C for 2 minutes and thermal shock with ice water; mechanical scarification 

(T4); immersion in sulfuric acid (H2SO4) for 3, 6 and 9 minutes respectively (T5, T6, T7). The experimental design was 

a completely randomized design with seven treatments and four replicates of 25 seeds each. The means between 

treatments were compared by the Scott-Knott test (p≤0.05). The treatments that presented the best results to overcome 

dormancy in Faveira (Parkia platycephala Benth) seeds were (T4) and (T7), because they promoted a higher percentage 

of germination, rate of germination, and average time of germination. 

Keywords: Scarification, forest seeds, faveleira de bolota. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O gênero Parkia pertence à família Fabaceae, 

comumente encontrados em florestas tropicais 

úmidas, com cerca de 17 espécies (HOPKINS, 

1986). 

Parkia platycephala é popularmente conhecida 

como faveira, faveira-de-bolota, fava-de-boi, 

visgueiro, sabiú, entre outros. Se desenvolve em 

regiões com altitudes de até 900 m, encontrada 

principalmente no nordeste brasileiro na zona de 

transição entre Mata Atlântica ou Cerrado com 

áreas de Caatinga (LORENZI, 2002).  

A faveira é espécie decídua e heliófila, 

recomendada para utilização na arborização e 

paisagismo. Suas vagens possuem potencial 

forrageiro e a madeira pode ser utilizada na 

fabricação de brinquedos, compensados e 

caixotarias, além de potencial energético 

aproveitado nas formas de carvão e lenhas 

(NASCIMENTO et al., 2009). 

A dormência é mecanismo importante para a 

sobrevivência das espécies (ESCOBAR et al., 

2010). No entanto, pode significar dificuldade para 

a produção de mudas em grande escala por 

dificultar a absorção de água necessária para a 

germinação, quando estiver instalado no tegumento 

(ZWIRTES et al., 2013). A dormência, fenômeno 

comum em espécies florestais, é processo no qual 

as sementes não germinam, mesmo estando viáveis 

e expostas as condições ideais a germinação. A 

dormência tegumentar, apresentada por algumas 

espécies, é atribuída a camada de células 

paliçádicas, espessa e coberta por cera cuticular 

que recobrem a semente (NASCIMENTO et al., 

2009) e impede que o processo de germinação seja 

realizado. Em laboratório, a superação da 

dormência tegumentar pode ser realizada com 
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emprego de métodos como a imersão em ácido 

sulfúrico (escarificação química), escarificação 

com lixa (PEREZ, 2004), com a finalidade romper 

essas camadas e assim permitir a germinação das 

sementes. 

Diante disto, este trabalho teve como objetivo 

avaliar o efeito de diferentes tratamentos para 

superar a dormência tegumentar de faveira de 

bolota. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de 

Sementes Florestais, da Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG, campus Patos-PB, no 

período de 04 a 15 de julho de 2018. Para isso, 

utilizaram-se sementes de faveira de bolota (Parkia 

platycephala Benth) coletadas no município de 

Piracuruca – PI, em dezembro de 2017. 

Os tratamentos para a superação da dormência 

tegumentar utilizados foram: testemunha (T1); 

imersão em água a 80 °C e deixada em repouso por 

24horas em temperatura ambiente (T2); água a 100 

°C por 2 minutos e choque térmico em água gelada 

(T3); escarificação manual com lixa (T4); imersão 

em ácido sulfúrico (H2SO4) por 3, 6 e 9 minutos 

respectivamente (T5, T6, T7). 

Após cada tratamento, as sementes foram 

desinfectadas com hipoclorito de sódio a 10% por 

5 min e lavadas com água destiladas por 4 vezes. 

Utilizou-se como substrato areia autoclavada e 

umedecida com 100 ml de água destilada. As 

sementes foram acondicionadas em gerbox e postas 

para germinar em câmeras de germinação regulado 

para temperatura alternada (25 e 30°C) e 

fotoperíodo de 12 horas. 

Foram realizadas leituras não cumulativas para 

a contagem das sementes germinadas, a cada dois 

dias, e considerou-se como germinadas as plântulas 

com o primeiro eófilo visível. Ao final do 

experimento foram avaliados os parâmetros: 

Porcentagem média de emergência (%), o Índice de 

Velocidade de emergência (IVE), Tempo Médio de 

Emergência (TME) e a Velocidade Média de 

Emergência (VME). 

O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado, com sete tratamentos e 

quatro repetições de 25 sementes por tratamento. 

As médias entre os tratamentos foram comparadas 

pelo teste de Scott-Knott (p≤0,05). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A espécie tem germinação do tipo, epígea, 

fanerocotiledonar e cotilédones foliáceos. Os dados 

submetidos ao teste de Scott-Knott (p≤0,05) 

apresentaram diferenças estatísticas significativas 

entre os tratamentos (Figura 1), e evidenciaram a 

dormência tegumentar presente na espécie, 

também constatada por Nascimento et al., (2009). 

 
Figura 36. Germinação de sementes de Parkia platycephala 

oriundas de sementes submetidas a diferentes tratamentos pré-

germinativos. 

 

As maiores porcentagens de germinação foram 

observadas para as sementes que foram submetidas 

os tratamentos com escarificação manual com lixa 

(T4) e imersão em ácido sulfúrico concentrado por 

9 min (T7), sem diferenças estatísticas entre os 

mesmos. A escarificação mecânica causa aberturas 

no tegumento, o que provoca aumento da 

permeabilidade à água e permite a embebição e, 

logo, o início da germinação (MEDEIROS FILHO 

et al., 2002). O gênero Parkia, normalmente, 

quando suas sementes são tratadas com ácido 

sulfúrico e escarificação mecânica apresentam 

indicadores elevados de germinação (VARELA et 

al., 1986/1987; (CRUZ et al., 2001). No entanto, a 

eficácia do método pode variar entre espécie e 

também de acordo a habilidade de quem o 

manuseia. O uso de ácido sulfúrico foi capaz de 

prover a superação da dormência na espécie Parkia 

platycephala Benth com percentual de germinação 

de 58%. Utilizar ácido sulfúrico concentrado 

também mostrou eficácia no aumento da 

velocidade de germinação de sementes de 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. 

(CANDIDO et al., 1982). 

Os tratamentos T2, T5 e T6 não diferiram 

estatisticamente entre si, e apresentaram percentual 

de germinação estatisticamente igual ao da 

testemunha T1. Ou seja, esses tratamentos não se 

mostraram hábeis em elevar a germinação das 

sementes da espécie desse estudo. Os piores 

resultados foram observados para as sementes que 
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foram submetidas ao tratamento com água a 100 °C 

por 2 minutos e posterior choque térmico (T3) o 

qual desenvolveu patógenos, o que provavelmente 

acarretou na não germinação ou a temperatura de 

100 graus foi deletéria. 

Com relação ao Índice de Velocidade de 

Germinação (IVG), foram observadas diferenças 

significativas entre os tratamentos pelo teste de 

teste de Scott-Knott (p≤0,05). Os melhores 

resultados foram observados em T4 e T7, com 

valores 2,60 e 2,32, respectivamente (Figura 2). 

 
Figura 37. Índice de Velocidade de Germinação para as 

sementes de Parkia platycephala oriundas de sementes 

submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos.  
 

A testemunha evidenciou a dormência 

apresentada pela espécie pelo baixo IVG 

observado. Estudo com imersão em ácido sulfúrico 

também demonstrou eficiência na quebra da 

dormência de sementes de Piptadenia 

moniliformis, obtendo-se resultado do IVG de 14,1 

(NASCIMENTO E OLIVEIRA, 1999). O que 

mostra que esses tratamentos foram eficientes para 

superar a dormência na espécie desse estudo e 

promover a germinação com índices de velocidade 

bem superior aos outros tratamentos pré-

germinativos aplicados (T2, T3 T5 e T6). Ainda 

com relação aos melhores resultados para a 

variável IVG, (T4 e T7) destaca-se que o 

tratamento T4 (Escarificação mecânica) que 

promoveu o maior índice de velocidade de 

germinação e mostrou-se ser mais eficiente do que 

o uso do ácido sulfúrico.   Para variável em estudo 

os piores resultados foram observados para os 

tratamentos submetidos a água a 100 graus (T3) e 

a imersão em ácido sulfúrico (H2SO4) por 3 

minutos (T5). Provavelmente o tempo de imersão 

das sementes no ácido não foi suficiente para 

superar a dormência e promover índice de 

germinação elevado. 

Foram observadas diferenças significativas 

entre os tratamentos para o Tempo Médio de 

Germinação (TMG) (Figura 3). 
 

 
Figura 38. Tempo Médio de Germinação (DIAS) para as 

sementes Parkia platycephala oriundas de sementes 

submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos. 

 

Os piores resultados para essa variável foram 

observados para os tratamentos (T2 e T5), imersão 

em água a 80 °C e deixada em repouso por 24horas, 

em temperatura ambiente e imersão em ácido 

sulfúrico (H2SO4) por 3 minutos, respectivamente 

que apresentaram maior tempo para a germinação, 

o que não é favorável, já que se objetiva 

germinação homogênea e em curto prazo. Para essa 

variável, os tratamentos (T2 e T5), apresentaram 

resultados estatisticamente iguais ao da testemunha 

T1, ou seja, os tratamentos acarretaram em 

germinação mais lenta. Para a variável em estudo 

destaca-se os tratamentos T4, T6 e T7 que foram 

tratamentos capazes de reduzir o tempo médio de 

germinação nas sementes de Parkia platycephala e 

dá-se ênfase ao tratamento T4 que promoveu o 

menor tempo de germinação. Estudo com sementes 

de Hymenaea courbaril em função dos dias após 

semeadura observou que a escarificação química 

apresentou os maiores valores de sementes 

germinadas em menos tempo, sendo considerada 

uma forma eficaz da quebra de dormência, junto 

com escarificação manual, durante todo o período 

de avaliação (BUSATTO et al., 2013) 

Para a variável Velocidade Média de 

Germinação (VMG) os dados desse estudo 

apresentaram diferenças significativas para o teste 

de Scott-Knott (p≤0,05), (Figura 4). 

 



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 697 

 
 

 

 

Figura 39. Velocidade Média de Germinação (Dias -¹) para as 

sementes Parkia platycephala oriundas de sementes 

submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos. 

 

Neste caso, os melhores resultados para a 

variável foram observados para as sementes 

submetidas aos tratamentos T4, T6 e T7 

respectivamente.  O VMG é um fator de 

significância para determinar a eficiência do 

tratamento, já que busca-se que apresente bons 

resultados a curto prazo e com maior rapidez de 

germinação. Estudos mostram resultados 

semelhantes, onde a velocidade média de 

germinação, também se mostrou melhor em 

tratamento com escarificação mecânica mais 

embebição e escarificação mecânica mais 

embebição com agua fervente, sendo 0,46 e 0,47 

(sementes/dia) de Gleditschia amorphoides 

(BORTOLINI et al, 2011). 

Os tratamentos T2 e T5, respectivamente, não 

diferiram estatisticamente entre si e apresentaram 

velocidade média de germinação estatisticamente 

igual à testemunha, o que significa que não foi 

eficaz em acelera o processo germinativo para a 

espécie em estudo. 

 

CONCLUSÕES 

Os tratamentos mais eficazes para a superação 

da dormência em sementes de Parkia platycephala 

foram a escarificação manual com lixa (T4) e 

imersão em ácido sulfúrico concentrado por 09 min 

(T7) respectivamente. 

O tratamento mais recomendável, foi o T4, por 

ser tratamento sem riscos e com menor custo 

benefício. 
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RESUMO: Essa pesquisa teve como objetivo estudar o efeito da adubação potássica no crescimento e acúmulo de 

biomassa de plantas jovens de Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz. Após a quebra da dormência tegumentar, as 

sementes foram semeadas em tubetes plásticos e mantidas em casa de vegetação com irrigação controlada por 

microaspersão, durante trinta dias. Após esse período realizou-se um desbaste e selecionou-se as mudas mais vigorosas 

as quais foram transferidas para sacos plásticos pretos com capacidade para 5 kg, contendo como substrato a mistura de 

terra de subsolo e esterco bovino nas proporções de 2:1 (v/v). O experimento foi distribuído em delineamento inteiramente 

casualizado (DIC) com três tratamentos (0, 150 e 300 mg dm3 K) e quatro repetições, com doze mudas por tratamento. O 

experimento foi conduzido durante 90 dias e irrigado diariamente procurando manter o substrato próximo a capacidade 

de campo.  Houve influência positiva da adubação potássica no crescimento e acúmulo de biomassa das plantas de 

Libidibia ferrea durante a fase de viveiro. Verificou-se que o melhor crescimento, diâmetro do caule massa seca de raiz, 

parte aérea e massa seca total de plantas jovens de L. ferrea foram obtidas com a dosagem de 150 mg/dm3 de K. 

Palavras-chave: produção de mudas, qualidade de mudas, nutrição de plantas. 

 

Effects of potassium in Libidibia ferrea seedlings during nersury stage 
 

ABSTRACT: This research aimed to study the effect of potassium fertilization on growth and biomass accumulation of 

Libidibia ferrea seedlings. After breaking the integumentary dormancy, the seeds were seeded in plastic tubes and kept 

in a greenhouse with irrigation controlled by micro sprinkler for 30 days. After that period, thinning was carried out and 

the most vigorous seedlings were transferred to black plastic bags, containing 5 kg of substrate (soil  and cattle manure, 

in 2: 1 (v / v) proportion). The experiment was distributed in a completely randomized design (DIC) with three treatments 

(0, 150 and 300 mg dm-3 K), four replications, and twelve plants per treatment. The experiment was conducted for 90 

days and irrigated daily to keep the substrate close to field capacity. There was a positive influence of potassium 

fertilization on the growth and accumulation of biomass of the plants of Libidibia ferrea during the nursery stage. It was 

verified that the best root growth, root dry mass, root shoot and total dry mass of young plants of L. ferrea were obtained 

with the dosage of 150 mg/dm-3 K. 

Keywords: seedlings production, seedlings quality, plant nutrition. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Levando-se em consideração as alterações 

referentes a legislação ambiental e com ênfase na Lei 

12.651 (BRASIL, 2012), que dispõe sobre a proteção 

da vegetação nativa, a necessidade de mudas 

florestais e em especial as nativas se tornará cada vez 

mais pertinente. De acordo dados do último boletim 

informativo do Inventario Florestal Nacional, a 

distribuição percentual dos imóveis cadastrados que 

solicitaram adesão ao Programa de regularização 

Ambiental (PRA) é a seguinte: no estado de Alagoas, 

47,3%; Bahia, 31,2%; Ceará, 69,7%; Maranhão 

53,2%; Paraíba 71,8%; Pernambuco 71,3%; Piauí 

68,7%; Rio Grande do Norte 82% e em Sergipe 74,4 

% (MMA, 2018). Isto implica dizer que essas áreas 

possuem algum passivo ambiental. Esses passivos 

podem ser, reserva legal menor do que exigido pela 

lei, o que caracteriza um déficit de reserva legal, Área 

de Preservação Permanente (APP) menor do que a 

regularização exige, nascentes não preservadas, entre 

outras situações, dessa forma, infere-se que existe a 

necessidade de regularização e adequação dessas 

áreas de acordo com as exigências impostas pelo 

código florestal.  

Dentre as alternativas para promover essa 

regularização das áreas que foram exploradas de 

forma irregular e causaram a supressão da vegetação 

nativa, destaca-se a recomposição florestal das 

espécies que existiam no ambiente antes da sua 

degradação ou que são características do Bioma com 

vegetação suprimida. De acordo com Chazdon 

(2008), a restauração de áreas promove a retomada 

dos serviços ecossistêmicos, sendo atributo para a 

conservação da biodiversidade e amenização dos 
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danos causados ao meio ambiente.  No entanto, sabe-

se que não basta apenas pensar em recomposição 

florestal. Uma série de ações preliminares deve ser 

analisada como, por exemplo, tipo de espécie a ser 

implantada na área de acordo com o seu nível de 

sucessão ecológica, características silviculturais da 

espécie, como boa relação altura/parte aérea, bom 

diâmetro do coleto entre outras características que 

podem proporcionar o seu melhor estabelecimento 

em campo. 

Para que essas características possam ser 

observadas em muda, é necessário que na fase de 

viveiro sejam fornecidos os subsídios básicos 

necessários ao desenvolvimento das plântulas, como 

quantidade de água necessária, adubação com os 

nutrientes necessários, controle de doenças e de 

plantas daninhas, entre outros outras recomendações 

(OLIVEIRA, et al. 2016).  Entre os nutrientes 

exigidos em maiores quantidades pelas plantas 

destaca-se o potássio, por estar envolvido em várias 

reações enzimáticas e integrante em funções 

bioquímicas importantes na planta como translocação 

de açúcares, processo de abertura e fechamento dos 

estômatos e regulação osmótica (MALAVOLTA, 

2006). Na sua ausência a planta pode apresentar 

diversas complicações como por exemplo, 

irregularidade na abertura dos estômatos que podem 

por fim, comprometer taxas de assimilações de CO2, 

redução nas taxas fotossintéticas desenvolvimento 

(SILVEIRA, 2000).  

O jucá, também conhecido como pau-ferro 

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

pertence à família Fabaceae, é uma espécie nativa, 

colonizadora de estágios secundários iniciais, e com 

ampla ocorrência no Brasil, apresenta diversos usos, 

dentre eles destaca-se, o emprego na confecção de 

caibros e vigas, produção de carvão e lenha, 

alimentação animal como forragem, sendo utilizada 

também como medicinal e no paisagismo 

(CAVALHO, 2003; LORENZI, 1992) além do seu 

potencial para a recuperação de matas ciliares 

(JESUS et al., 2017). 

Em virtude da carência de informações acerca das 

exigências nutricionais dessa espécie durante a fase 

inicial de crescimento, conduziu-se essa pesquisa 

com objetivo de estudar o efeito da adubação 

potássica no crescimento e acúmulo de biomassa das 

plantas durante a fase de viveiro.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Essa pesquisa foi realizada em ambiente telado no 

Viveiro Florestal da Universidade Federal de 

Campina Grande, da Unidade Acadêmica de 

Engenharia Florestal, do Centro de Saúde e 

Tecnologia Rural da Universidade Federal de 

Campina Grande (CSTR/UFCG), Campus de Patos. 

Para a produção de mudas de L. ferrea, as 

sementes provenientes de árvores mantidas do 

CSTR/UFCG foram submetidas ao processo de 

superação de dormência tegumentar com uso de ácido 

sulfúrico durante 30 minutos, sendo posteriormente 

lavadas com água destilada por quatro vezes 

consecutivas para a remoção do excesso do ácido. Em 

seguida, as sementes foram semeadas em tubetes 

plásticos, os quais foram mantidos em telado com 

irrigação controlada por microaspersão, durante trinta 

dias.  

Após esse período realizou-se um desbaste das 

plântulas, selecionando-se as mais vigorosas, as quais 

foram transferidas para sacos plásticos pretos com 

capacidade para 5 kg, contendo como substrato terra 

de subsolo e esterco bovino na proporção 2:1 (v/v). 

Previamente, antes do enchimento dos sacos, o 

substrato foi adubado com N e P de acordo com 

recomendação de Furtini Neto et al. (1999).  A 

adubação potássica foi feita de acordo com os 

tratamentos avaliados, empregando-se como fonte o 

cloreto de potássio (KCl).  

O experimento foi distribuído em delineamento 

inteiramente casualizado (DIC) com três tratamentos 

[0 (controle), 150 e 300 mg dm-3 K] e quatro 

repetições, sendo que cada parcela foi composta por 

três plantas. O experimento foi conduzido durante 90 

dias e irrigado diariamente procurando-se manter o 

substrato com umidade em torno de 70% da 

capacidade de retenção.  

Ao término do experimento foram avaliados os 

seguintes parâmetros: altura final das plantas com 

auxílio de régua graduada, diâmetro do coleto a 0,5 

cm da base com auxílio de paquímetro digital e peso 

seco de raiz, caule e parte área.  Para coleta de dados 

referentes a peso seco, as mudas foram separadas nas 

suas diferentes partes acondicionadas em sacos de 

papel e colocadas para seca em estufa de ventilação 

forçada 65° C durante 72 horas, e submetidas à 

pesagem para a determinação do peso da matéria seca 

(MS). As médias foram submetidas à análise de 

variância e comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) 

com auxílio do programa estatístico ASSISTAT 

versão 7.7 (SANTOS, AZEVEDO, 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve efeito significativo dos tratamentos em 

todos os parâmetros analisados. 
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Em relação à altura das plantas, os maiores valores 

foram obtidos naquelas que receberam 150 mg/dm3 

de K, sendo superior estatisticamente aos demais 

tratamentos (Tabela 1). Quanto ao diâmetro do caule, 

não houve diferença estatística entre os tratamentos 

que receberam K, os quais foram superiores ao 

diâmetro do caule das plantas do tratamento controle 

(Tabela 1). Percebe-se, pelos valores contidos na 

tabela 1, que a adição de K teve efeito positivo no 

crescimento em altura e no diâmetro do caule das 

mudas, até a dose de 150 mg/dm3. 

Semelhante aos resultados encontrados aqui, Cruz 

et al. (2011), verificaram efeito significativo da 

adubação potássica para as variáveis altura, massa 

seca de raiz e massa seca total de plantas de Senna 

macranthera com dosagem de 200 mg dm3 de K.  

A altura de parte área é uma variável facilmente 

mensurada, sendo aceita como uma boa estimativa do 

potencial de desempenho das mudas em campo 

(MEXAL, LANDS, 1990), além de não ser 

destrutiva, tornando esse parâmetro bastante utilizado 

na avaliação da qualidade de mudas (CALDEIRA et 

al., 2008; GOMES et al., 2003).  De acordo com 

Gomes et al. (2002), apesar do sucesso dos plantios 

florestais, em sua maioria, depender das mudas a 

serem implantadas, a escolha dos parâmetros ainda 

não é definida e nem é realizada de forma operacional 

dos viveiros florestais.  

O diâmetro do caule das mudas de L. ferrea foi 

influenciado de forma positiva nos tratamentos que 

receberam adubação potássica. Mudas muito altas e 

com diâmetro reduzido são classificadas em um nível 

de qualidade inferior (STURION, ANTUNES, 2000). 

Isso porque, de acordo com Sobrinho et al. (2010), 

plantas com diâmetro do caule muito pequeno podem 

apresentar dificuldades de se estabelecerem em 

campo por estarem mais propensas a tombamentos. 

 

 
Tabela 1: Altura de plantas, diâmetro do caule, massas secas de raiz (MSR), da parte aérea (MSPA) e total (MST), e razão raiz/parte 

aérea (R/PA) de mudas de Libidibia ferrea em função da dose de K.   

Doses de K (mg/dm3) Altura (cm) Diâmetro (cm) MSR (g) MSPA (g) MST (g) R/PA 

0 51,0 b 2,72 b 0,68 b 0,72 b 1,40 c 0,94 b 

150 67,0 a 3,80 a 3,13 a 2,52 a 5,65 a 1,24 a 

300 55,0 b 3,70 a 2,37 a 2,34 a 4,71 b 1,01 b 

 

 

A produção de massa seca nas raízes e na parte 

aérea (Tabela 1) foi favorecida pela adubação 

potássica, apresentando comportamento idêntico 

ao do diâmetro do caule. Verifica-se que a massa 

seca da raiz dos tratamentos com K foi de 4,6x e 

3,5x, respectivamente 150 e 300 mg/dm3 de K, em 

comparação com o controle. Nesse mesmo nível de 

comparação, a massa seca da parte aérea dos 

tratamentos com K foram em média 3,3x à do 

controle. O crescimento radicular é um fator 

positivo para as espécies arbóreas, uma vez que o 

sistema radicular bem desenvolvido possibilita 

maiores condições de sucesso e estabelecimento 

em povoamentos florestais, aquisição de nutrientes 

e melhor adaptabilidade das espécies em situações 

de estresse hídrico.  

Resultados diferentes aos relatados nessa 

pesquisa foram encontrados por Reis et al. (2012), 

os quais avaliaram o crescimento e a qualidade de 

mudas de Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex 

Benth.) em resposta à adubação com potássio e 

enxofre e relataram que houve resposta negativa 

das plantas à adubação potássica para a maioria das 

características estudadas. Esses pesquisadores 

indicaram a dose de 30 mg dm3 de K como dose 

crítica no crescimento a espécie. Resultados 

negativos do fornecimento de K também foi 

verificado em Acacia mangium Willd por Dias, et 

al. (1991). Esses autores verificaram que, à exceção 

da altura, os parâmetros de matéria seca 

apresentaram maiores valores no tratamento que 

não recebeu potássio. Comentam ainda que, de 

maneira geral, a literatura tem mostrado que o nível 

crítico de K para a produção de mudas algumas 

espécies florestais, nativas e exóticas, tem sido 

inferior a 50 ppm. 

A produção de massa seca total também foi 

favorecida pela adubação potássica, na ordem de 

4,03x e 3,36x nos tratamentos com 150 e 300 

mg/dm3 de K (Tabela 1). Seguindo o mesmo 

comportamento, a dose de 150 mg/dm3 de K 

proporcionou melhores resultados na razão 

raiz/parte aérea, a qual foi cerca de 1,31x superior 

aos valores obtidos nas plantas que não receberam 

potássio, enquanto que a razão raiz/parte aérea das 

plantas na dose 300 mg/dm3 de K, em comparação 
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ao tratamento controle, foi de apenas 1,07x 

superior (Tabela 1). Uma boa relação raiz/parte 

área indica um crescimento de forma equilibrada 

entre raiz e parte aérea, o que confere maior 

possibilidade de estabelecimento em campo. 

Verifica-se então que dose acima de 150 mg 

dm3 de K não favoreceu a produção de biomassa 

seca nas plantas de L. ferrea, possivelmente devido 

a efeitos osmóticos. A dose mais elevada de K 

utilizada pode ter causado aumento na pressão 

osmótica da solução do solo, causando danos às 

raízes (MALAVOLTA 2006), diminuindo a 

absorção de água, com consequências negativas na 

altura, diâmetro do caule e produção de massa seca 

nos componentes.  

 

CONCLUSÃO 

As plantas de Libidibia ferrea responderam 

positivamente à adubação potássica durante a fase 

de viveiro. 
Recomenda-se a dose de 150 mg/dm3 de K, por 

proporcionar maior crescimento em altura, maior 

diâmetro do caule e maiores valores de massa seca 

das plantas.  
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Uso da borra de café na composição do substrato de mudas de Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. 

Queiroz var. ferrea 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi analisar o efeito da adição de diferentes concentrações de borra de café ao substrato 

no crescimento de mudas de Libidibia ferrea. A pesquisa foi conduzida no Viveiro Florestal da Unidade Acadêmica de 

Engenharia Florestal, do CSTR/UFCG, Campus de Patos. As sementes foram semeadas em tubetes e transferidas para 

sacos plásticos pretos com capacidade de 1,5 kg, após a emergência. O substrato era composto de uma mistura de terra 

de subsolo e esterco bovino, na proporção 2:1 (v/v), com diferentes concentrações de borra de café fresca nomeadamente 

0% (controle), 2,5%, 5%, 10%, 15% e 20% (v/v). Foram avaliados a altura das plantas, diâmetro do caule, razão 

altura/diâmetro (RAD), taxa de crescimento absoluto (TCA) e massa seca das raízes (MSR), da parte aérea (MSPA) e 

total (MST), além do índice de qualidade de Dickson (IQD). O delineamento experimental adotado foi o inteiramente 

casualizado (DIC) com seis tratamentos e cinco repetições. Houve decréscimo na altura das plantas, diâmetro do caule, 

RAD e MSR, MSPA e MST à medida que se elevou a porcentagem de borra de café no substrato. Dentre os componentes, 

as raízes foram as mais prejudicadas com o uso da borra de café. O uso da borra de café não favoreceu o crescimento, o 

diâmetro do caule, bem como o acúmulo de massa seca das plantas de pau-ferro. Recomenda-se que novos estudos sejam 

realizados, utilizando-se volumes maiores de recipientes e por um período de tempo maior, de maneira que as respostas 

sejam melhor avaliadas, no sentido de recomendar ou não o uso desse resíduo do café. 
Palavras-chave: pau-ferro, produção de mudas; substratos alternativos. 

 

Use of coffee grounds in substrate composition of Libidibia ferrea (Mart. Ex Tul.) L. P. Queiroz  

var. ferrea 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the effect of different concentrations of coffee grounds on the 

substrate in Libidibia ferrea seedlings. The seeds were seeded in tubes and transferred to black plastic bags with a 

capacity of 1.5 kg after emergence. The substrate was composed of a mixture of subsoil and bovine manure in 2: 1 

proportion (v v), with different concentrations of fresh coffee grounds (0% (control), 2.5%, 5%, 10 %, 15% and 20% 

(v/v). Plant height, stem diameter, height/diameter ratio (RAD), absolute growth rate (TCA) and dry mass of roots (DMR), 

shoot (DMS) and total (DMT), and Dickson quality index (IQD). The experimental design was completely randomized 

(DIC) with six treatments and five replications. There was a decrease in plant height, stem diameter, RAD and MSR, 

MSPA and MST as the percentage of coffee grounds in the substrate increased. Among the components, the roots were 

the most impaired with the use of coffee grounds. The use of coffee grounds did not favor the growth, stem diameter, as 

well as the accumulation of dry mass of the ironwood plants. It is recommended that further studies be carried out using 

larger volumes of containers and for a longer period of time, so that the responses are better evaluated in the sense of 

recommending or not the use of this coffee residue. 

Keywords: ‘pau-ferro’, seedlings production, alternatives substrates. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é o principal produtor de café do 

mundo, com 40% da produção mundial. Em média 

o consumo per capita de café torrado e moído 

equivale a 81 litros/habitante/ano (OLIVEIRA et 

al., 2015). Devido a estes fatos, a produção de café 

no país tem gerado cada vez mais resíduos, 

causando problemas ambientais devido acúmulo de 

matéria orgânica no ambiente (LIMA et al., 2013). 

Diversos esforços têm sido realizados na busca 

de formas de reutilização do café tais como o uso 

na elaboração de compostagem e biogás, na 

alimentação animal, produção de cogumelos e 

produção de fertilizantes (PANDEY et al., 2000). 

Dentre estes resíduos estão polpa, casca, 

mucilagem e a borra de café, que é originada no 

processo de obtenção da bebida. Deste modo, 

formas de reutilização destes resíduos têm sido 

estudadas em países produtores, principalmente 

por razões ecológicas (FERREIRA, 2011). Diante 

da possibilidade de fonte de nutrientes e minerais, 

pode ser utilizada como composto orgânico ou 
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substrato para produção de mudas, diminuindo 

assim o impacto ambiental (TORRES et al., 2012; 

FERREIRA, 2011). 

A utilização da borra de café no substrato de 

crescimento de algumas espécies de cogumelos é 

uma prática bastante utilizada e vantajosa, pois 

produz cogumelos de elevado valor comercial, o 

processo ocorre pela degradação parcial da cafeína 

e dos taninos pelo fungo (FAN; SOCCOL, 2005). 

 Caldeira et al. (2012), citam que independente 

da finalidade que a muda se destinará, seja para 

recuperação de áreas degradas ou plantios 

comerciais, a adoção de padrões e procedimentos 

corretos na composição do substrato, resulta na 

qualidade das mudas tornando-as mais uniformes, 

vigorosas, e mais resistes as adversidades do 

ambiente. 

A espécie Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L P 

Queiroz var. ferrea é considerada uma das espécies 

do bioma caatinga das mais promissoras, com 

vários estudos sobre sua utilização em programas 

de recuperação e em associação com culturas 

agrícolas (SANTOS et al., 2013). Popularmente 

conhecida como jucá, ou pau-ferro, possui 

indivíduos que podem atingir entre 5 e 10 metros, 

possui vários usos, com destaque na medicina 

popular, e forragem principalmente na fase de 

muda (SAMPAIO et al., 2009; MAIA, 2004). 

Em razão da carência de pesquisas sobre a 

adição de borra de café na produção de mudas de 

espécies florestais, desenvolveu-se o presente 

trabalho com o objetivo de analisar o efeito de 

diferentes concentrações de borra de café na 

composição do substrato no crescimento de mudas 

de jucá. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida no Viveiro Florestal 

da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal, do 

Centro de Saúde e Tecnologia Rural da 

Universidade Federal de Campina Grande 

(CSTR/UFCG), Campus de Patos, coordenadas 

geográficas 7o03’34” S e 37o16’30” O, entre os 

meses de setembro e dezembro de 2018. A região 

possui clima do tipo Bsh, segundo Köppen é 

classificado como semiárido quente e seco, com 

temperatura média de 25,5°C, e precipitação anual 

de 750 mm (ALVARES et al., 2014). 

As mudas de jucá utilizadas foram provenientes 

de sementes coletadas em árvores matrizes 

localizadas nos arredores da cidade de Patos. Após 

a retirada dos frutos, as sementes foram 

selecionadas quanto ao tamanho e submetidas a 

quebra de dormência através da imersão em ácido 

sulfúrico (H2SO4) concentrado (98%), por 30 

minutos. Decorrido este tempo, foi feita a lavagem 

das sementes sob torneira para a retirada do 

excesso do ácido. 

Após estes procedimentos, as sementes foram 

semeadas em tubetes cônicos (280 cm3) contendo 

substrato composto por terra de sub-solo e esterco 

(2:1) e, aos 15 dias após a emergência, as plântulas 

foram transferidas para sacos plásticos pretos (1,5 

kg) contendo os substratos a serem testados. 

Inicialmente foi preparada uma mistura de terra 

de sub-solo e esterco bovino, na proporção 2:1, 

usualmente empregado no Viveiro Florestal do 

CSTR, a qual foi utilizada na preparação dos 

substratos de acordo com os tratamentos, os quais 

continham 0 (T1) (controle), 2,5 (T2), 5 (T3), 10 

(T4), 15 (T5) e 20% (T6) (v/v) da borra de café.  

 

Parâmetros avaliados 

No momento do transplantio e no final do 

experimento, mediu-se a altura das plantas, 

correspondendo respectivamente à altura inicial 

(AI) e final (AF). A determinação da altura foi feita 

da base do solo até o último lançamento foliar, com 

auxílio de uma régua graduada. De posse desses 

valores foi determinada taxa de crescimento 

absoluto (TCA) através da equação proposta por 

Benincasa (2003): 

 

TCA =
AF – AI

∆T
         (Equação 1) 

 

Em que: AF, AI e ∆T correspondem 

respectivamente à altura final (cm), altura inicial 

(cm) e intervalo de tempo em dias, entre as 

avaliações. 

O diâmetro do caule foi determinado a 1,0 cm 

do nível do solo, usando-se paquímetro digital, no 

final do experimento (80 dias após o transplantio). 

De posse dos valores de altura e diâmetro foi 

calculada a razão altura/diâmetro (RAD). Após as 

medições acima referidas, as plantas foram 

colhidas procedeu-se à separação da parte aérea e 

das raízes, as quais foram acondicionadas em sacos 

de papel e levadas para secagem em estufa a 75 o C, 

durante 72 horas. Em seguida, esse material foi 

submetido à pesagem para a determinação da 

massa seca da parte aérea, das raízes, razão 

raiz/parte aérea e massa seca total. O índice de 

qualidade de Dickson (IQD) foi calculado de 
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acordo com fórmula IQD = [matéria seca 

total/(RAD + RPAR)] (DICKSON et al., 1960). 

 O delineamento experimental adotado foi o 

inteiramente casualizado (DIC) com seis 

tratamentos e cinco repetições e quatro plantas por 

repetição. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e a comparação de médias pelo o teste de 

Tukey (p<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os tratamentos exerceram efeito significativo 

na altura das plantas, diâmetro do coleto, RAD e 

massa seca. 

Verifica-se redução progressiva na altura, 

diâmetro do caule (Figura 2) e RAD (Figura 3) das 

plantas com aumento da concentração de borra de 

café no substrato. Em relação à altura das plantas 

(Figura 1), recebe-se redução de 28% quando se 

compara o T1 com o T2, o qual continha a menor 

concentração de borra de café no substrato. Essa 

redução atingiu o valor de 58% na comparação 

entre os tratamentos T1 e T6, evidenciando o forte 

efeito negativo do uso da concentração de 20% da 

borra de café na composição do substrato para 

essas plantas. 
 

Figura 1. Altura de plantas de pau-ferro em função da 

porcentagem de borra de café no substrato. 

 

Os efeitos negativos da adição desse produto no 

diâmetro do caule das plantas foram menores, em 

comparação com a altura, havendo diminuição de 

22% e 47%, respectivamente, nas comparações dos 

tratamentos T2 e T6, respectivamente, com o T1 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Diâmetro do caule de plantas de pau-ferro em função 

da porcentagem de borra de café no substrato. 

 

Quanto à RAD, um dos parâmetros utilizados na 

avaliação da qualidade de mudas, verifica-se 

redução progressiva nos valores com o aumento na 

porcentagem de borra de café no substrato. No 

entanto, a diferença entre T1 e T2 não foi 

significativa (Figura 3). Comparando-se os outros 

tratamentos com o T2, verifica-se redução de 

média de 10% nos valores de RAD, quando 

comparados. 

Em relação à massa seca das plantas, verifica-se 

também redução nos valores com o aumento da 

porcentagem da borra de café utilizada (Figura 4). 

Não foi detectada diferença estatística entre os 

tratamentos em que se utilizou este material na 

composição do substrato. 

No entanto, o componente menos afetado foram 

as raízes, e as maiores reduções foram notadas na 

massa seca total. 

 

 
Figura 3. Razão altura/diâmetro (RAD) de plantas de pau-ferro 

em função da porcentagem de borra de café no substrato. 

 

 

y = 23,47 - 1,79x + 0,0057x2  R² = 0,83

0

5

10

15

20

25

30

0 2,5 5 10 15 20

A
lt

u
ra

 (
cm

)

Borra de café (%)

y = 0,24 - 0,0045x   R² = 0,75

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 2,5 5 10 15 20

D
iâ

m
et

ro
 (

cm
)

Borra de café (%)

y = 9,036 - 0,16322x   R² = 0,86

0

2

4

6

8

10

12

0 2,5 5 10 15 20

R
A

D

Borra de café (%)



VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 707 

 
 

 

 
Figura 4. Massa seca de raízes, da parte aérea e massa seca 

total de plantas de pau-ferro em função da porcentagem de 

borra de café no substrato. 

 

Apesar de ser considerada como boa fonte de 

nutrientes, o uso da borra de café no 

desenvolvimento de culturas vegetais ainda é 

pouco estudado, porém em algumas culturas como 

em hortaliças, seu potencial uso integrado a outros 

substratos vem sendo estudado nos últimos anos. 

Contrariamente aos resultados aqui obtidos, 

Ferreira (2011), utilizando as mesmas 

concentrações testadas neste estudo, porém em 

plantas de alface (Lactuca sativa L.), verificou que 

as concentrações 2,5, 5 e 10% apresentaram taxas 

de crescimento significativos, superando os 

tratamentos controle, 15 e 20%. Esse autor conclui 

que a borra de café pode ser utilizada na 

composição do substrato para a cultura da alface 

quando em concentrações até 10%. 

No entanto, Rosa et al. (2017), em mudas de 

Impatiens walleriana (beijo-turco), uma herbácea 

exótica, observaram que o tratamento controle foi 

superior aos demais, porém a concentração 2,5% 

foi superior a 5, 10, 15 e 20%, constatando que 

tratamentos acima de 2,5% afetam inversamente o 

crescimento das plantas dessa espécie. 

A borra de café é rica em matéria orgânica, 

porém apresenta baixo teor de nitrogênio e altos 

níveis de acidez, não sendo recomendada a 

aplicação direta nas culturas como fertilizante, 

podendo, porém, ser utilizada de forma integrada 

com outros resíduos vegetais ou substratos (ROSA 

et al., 2017). 

Dessa forma, acredita-se que as concentrações 

acima de 2,5% tenham causado toxidez às plantas 

de Libidibia ferrea, afetando o seu crescimento e 

acúmulo de massa seca. 

Recomenda-se que novos estudos sejam 

realizados, utilizando-se volumes maiores de 

recipientes e por um período de tempo maior, de 

maneira que as respostas sejam melhor avaliadas, 

no sentido de recomendar ou não o uso desse 

resíduo do café. 

 
CONCLUSÕES 

O uso da borra de café não favoreceu o 

crescimento, o diâmetro do caule, bem como o 

acúmulo de massa seca das plantas de pau-ferro. 
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RESUMO: É relevante o avanço no conhecimento das estratégias desenvolvidas por espécies vegetais estabelecidas sob 

diferentes condições ambientais, especialmente aquelas que mantêm suas folhas. Este fato é particularmente vital quando 

se considera a manutenção da fotossíntese e consequente produção de novas folhas, mantendo a planta ‘sempre verde”, 

atributo denominado perenifolia. O estudo objetivou identificar variações intraespecíficas em folhas de Ziziphus joazeiro 

(Joazeiro), visando avaliar possíveis variações na estrutura anatômica de uma espécie que mantém suas folhas sob 

extremas condições de restrição hídrica. Foram coletadas folhas adultas de indivíduos de Joazeiro estabelecidos em 

diferentes cidades localizadas em regiões classificadas como Mata Atlântica, Agreste e Semiárido. Foram confeccionadas, 

manualmente, lâminas histológicas semipermanentes, contendo secções transversais da porção mediana destas folhas. As 

secções foram submetidas à microscopia óptica acoplado com câmera digital, com posterior captura de imagens para 

análises através de programa de análise de imagens digitais. A estrutura anatômica desta espécie se manteve sem 

alterações quanto aos caracteres analisados. A estabilidade estrutural proporciona a esta espécie um mecanismo de 

resiliência e uso eficiente da água, mesmo sob extrema restrição hídrica, permitindo o funcionamento regular do aparelho 

fotossintético e, consequentemente, o estabelecimento desta espécie ao longo de um gradiente climatológico. 

Palavras-chave: resiliência, semiárido, Mata Atlântica. 

 

Functional Foliar Intraspecific Variability in Ziziphus joazeiro 

 
ABSTRACT: It is relevant to advance the knowledge of strategies developed by plant species established under different 

environmental conditions, especially those that maintain their leaves. This fact is particularly vital when considering the 

maintenance of photosynthesis and consequent production of new leaves, keeping the plant always green, an attribute 

called perenial leaf. The objective of this study was to identify intraspecific variations in leaves of Ziziphus joazeiro 

(Joazeiro), aiming to evaluate possible variations in the anatomical structure of a species that maintains its leaves under 

extreme conditions of water restriction. Adult leaves of Joazeiro individuals were collected in different cities located in 

regions classified as Atlantic, Agreste, and Semi-Arid. Semi-permanent histological slides containing transverse sections 

of the medial portion of these sheets were manually made. The sections were submitted to optical microscopy coupled 

with the digital camera, with subsequent image capture for analysis through a digital image analysis program. The 

anatomical structure of this species remained unchanged in terms of the characters analyzed. Structural stability provides 

this species with a mechanism of resilience and efficient use of water, even under an extreme water restriction, allowing 

the regular functioning of the photosynthetic apparatus and, consequently, the establishment of this species along a 

climatological gradient. 

Keywords: resilience, semi-arid, Atlantic Forest. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Caracteres funcionais foliares são reconhecidos 

como indicadores de estratégias desenvolvidas 

pelas plantas sob as mais diversas condições do 

ambiente (VIVEK, PARTHASARATHY, 2018). 

A manutenção das folhas (perenifólia) em 

espécies arbóreas, mesmo sob condições extremas 

de restrição hídrica, assinala um potencial 

importante no desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento de condições ambientais adversas, 

uma vez a grande maioria das espécies adaptadas a 

este clima são decíduas (LEAL et al., 2003).  

A folha é o órgão de excelência na manutenção 

da maioria dos vegetais, nestes ambientes, por 

realizar uma função vital, a fotossíntese. O 

conhecimento das alterações foliares, 

especialmente aquelas que ocorrem em nível dos 

tecidos que exercem essa função.  

A literatura informa sobre o comportamento 

particular de alguns dos caracteres anatômicos 

foliares de espécies sob condições de estresse 

ambiental (GRATANI, VARONI, 2004; LUCENA 

et al., 2011; GALVÍNCIO, PIMENTEL, 2012).  

Folhas de plantas submetidas a elevadas 

temperatura e irradiação luminosa, além de grandes 

variações na disponibilidade de água, apresentam 

variações na espessura da cutícula, altura das 

células epidérmicas e dos tecidos 
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fotossintetizantes, como os parênquimas paliçádico 

e esponjoso (COSTA et al., 2015). 

O avanço no conhecimento destas estratégias, 

especialmente em espécies que se mostram 

resilientes aos extremos climatológicos, como 

elevada temperatura do ar e escassez hídrica, 

característicos de ambientes áridos e semiáridos. 

A espécie Ziziphus joazeiro Mart., pertencente 

à família Rhamnaceae, concedida popularmente 

como juazeiro, é uma árvore típica do semiárido 

brasileiro, sendo encontrada nos biomas Caatinga e 

Cerrado (PEREIRA JÚNIOR et al., 2014). 

É relevante o estudo desta espécie frente à 

ampla variedade de usos antrópicos, como 

folhagem para a alimentação de caprinos e ovinos, 

a qual, juntamente com outras três espécies, todas 

nativas da Caatinga, facilitam a manutenção do 

homem no campo (BARROS et al., 1991). 

O estudo objetivou identificar variações 

intraespecíficas em folhas de Z. joazeiro, visando 

avaliar possíveis variações na estrutura anatômica 

foliar de uma espécie que mantém suas folhas sob 

extremas condições de restrição hídrica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de folhas adultas de Ziziphus joazeiro 

Mart. foram coletadas em sete cidades (Tabela 1) 

ao longo de um gradiente climático (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Mapa da localização de pontos de coleta de folhas 

de indivíduos de Ziziphus joazeiro Mart. (Rhamnaceae), ao 

longo de um gradiente climático no estado de Pernambuco. 

 

 

 

Tabela 1. Locais de coleta de folhas adultas de Ziziphus 

joazeiro Mart. em sete cidades no estado Pernambuco. 

Locais de coleta Coordenadas geográficas 

Recife 80 01’02.81”S 34o56’57.41”O 

Caruaru 8o16’33.66”S 35o58’54.97”O 

Arcoverde 8o25’58.47”S 37o02’31.15”O 

Sertânia 8o04’30.53”S 37o16’09.68”O 

Ibimirim 8o32’17.27”S 37o41’39.04”O 

Triunfo 7o50’08.81”S 38o06’14.91”O 

Serra Talhada 7o58’55.89”S 38o17’21.76”O 

 

Foram coletadas 10 folhas maduras, por planta, 

em três indivíduos por cidade. As amostras foram 

fixadas em solução de FAA50, ácido 

acético:formol:álcool a 50%, 5:5:90, v:v (KRAUS, 

ARDUIM, 1997) e transportadas para o 

Laboratório de Fitomorfologia Funcional (LAFF) 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE), para a realização das análises. 

Em seguida, para cada local de coleta de 

amostras, foram confeccionadas lâminas 

histológicas semipermanentes com secções 

transversais (n = 10 por planta), à mão livre, 

seguindo metodologia usual em anatomia vegetal 

para análise dos caracteres microestruturais 

(JOHANSEN, 1940). Em imagens digitais da vista 

transversal da lâmina foliar, os caracteres 

analisados foram: espessura (m) da cutícula, das 

células da epiderme (em ambas as faces), dos 

parênquimas paliçádico e esponjoso, espessura 

total da folha e número de camadas desses 

parênquimas. As medidas foram obtidas de áreas 

sem a presença de nervuras. 

Imagens digitais capturadas com câmera 

acoplada ao microscópio ótico foram utilizadas, 

com o auxílio do programa de análise de imagens, 

Fiji (SCHINDELIN et al., 2012), para medição e 

análises dos parâmetros anatômicos. 

A descrição da estrutura anatômica foliar seguiu 

a terminologia de Metcalfe, Chalk (1983a 1983b). 

Todas as análises estatísticas foram realizadas 

usando o programa R (R Core Team). AS 

diferenças nos caracteres foliares foram 

determinadas através de análise de variância 

(ANOVA) e teste Tukey a 5%, para comparação 

entre os indivíduos da espécie em estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As espécies do gênero Ziziphus apresentam 

maior ocorrência no nordeste do Brasil (Figura 2). 

Em termos gerais, não foram encontradas 

diferenças significativas para os caracteres 

microestruturais analisados nas folhas adultas dos 

indivíduos de Z. joazeiro estabelecidos em sete 

cidades do estado de Pernambuco, ao longo de um 

gradiente climático, partindo da costa para a região 

do Sertão (Tabela 2). 
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Figura 2 - Mapa de ocorrência do gênero Ziziphus Mill. no 

Brasil, segundo base de dados SpeciesLink, disponível na rede 

species Link (http://www.splink.org.br), em 13 de fevereiro de 

2019 às 18:24. 

 

Diferenças significativas foram encontradas, 

apenas, para as médias dos valores de espessura da 

cutícula, na face adaxial das folhas dos indivíduos 

das cidades de Caruaru e Sertânia, para o maior e 

menor valor, respectivamente (Tabela 2). 

A literatura apresenta exemplos de 

comportamento similar quanto à produção de 

cutícula pelas células da face adaxial da epiderme 

em folhas de plantas crescendo em ambientes com 

elevadas temperatura, umidade relativa, irradiação 

e escassa precipitação (QUEIROZ-VOLTAN et 

al., 2011; RADICE, ARENA, 2015). 

Considerando as diferenças nas condições 

climáticas das cidades onde os indivíduos de Z. 

joazeiro estão estabelecidos e, particularmente, as 

microclimáticas nas proximidades dos locais de 

produção destas folhas nas plantas, é aceitável a 

ausência de diferenças significativas para os 

demais caracteres analisados (Tabela 2). Isto é 

verdade até para as diferenças significativas 

encontradas para a espessura da cutícula nas folhas 

dos indivíduos de Caruaru e Sertânia, apresentadas 

anteriormente. 

As folhas dos indivíduos estabelecidos nas 

diferentes cidades apresentaram uma estrutura 

anatômica similar (Figuras 3 e 4).  

A epiderme é uniestratificada, com diferenças 

nos valores médios para a espessura de suas 

células, em ambas as faces. Comparando as médias 

para a espessura das células epidérmicas, nas faces 

adaxial e abaxial, nota-se que aquelas da face 

adaxial são, aproximadamente, entre 20 e 60% 

maiores (Tabela 3).  

Estas células são a primeira interface de contado 

entre o ambiente e os tecidos no mesofilo que 

utilizam a luz para fotossíntese. Essa espessura 

influencia diretamente na direção dos raios 

luminosos, e consequentemente na quantidade 

absorvida/utilizada pelo parênquima paliçádico na 

fotossíntese, localizado imediatamente abaixo 

desse (BRODERSEN, VOGELMANN, 2007).  

Independente da condição climática ou 

microclimática ambiental, as maiores dimensões 

das células da face adaxial da epiderme são 

justificadas por conta de sua função como lente, na 

reflexão e absorção dos raios luminosos, 

protegendo contra irradiação excessiva e 

otimizando o uso da radiação para a fotossíntese 

pelo parênquima paliçádico (BRODERSEN, 

VOGELMANN, 2007). 

Células epidérmicas, com maiores dimensões 

recobrindo a face adaxial das folhas, acumulam 

água e auxiliam no controle da evapotranspiração, 

especialmente em plantas sob estresse hídrico 

(NAWAZ et al., 2012). Isto foi comprovado por 

Brouillete et al. (2006) e Donovan et al. (2007) ao 

investigarem as variações anatômicas foliares em 

diferentes espécies submetidas a ambientes com 

restrição hídrica. 

Destaca-se que as folhas dos indivíduos de 

Caruaru e Arcoverde possuem maior número de 

camadas do parênquima paliçádico. Este fato é 

corroborado na literatura para folhas de plantas 

estabelecidas em ambientes de clima árido e 

semiárido, no mundo inteiro (POMPELLI et al., 

2010).  

As folhas dos indivíduos estabelecidos em 

Ibimirim apresentaram maiores variações 

biométricas, comprovadas pelos maiores valores de 

desvio padrão (Tabela 2).  
 

Tabela 2. Caracteres anatômicos de folhas de indivíduos de 

Ziziphus joazeiro localizados em diferentes cidades do 

estado de Pernambuco. EC = espessura da cutícula; EE = 

espessura da epiderme; AD = face adaxial; AB = face 

abaxial. Médias seguidas pela mesma letra, na mesma 

coluna, não apresentam diferença estatisticamente 

significativa pelo teste Tukey a 5%. 

Local 
EC (μm) EE (μm) 

AD AB AD AB 

Recife 
2,08±0,03a

b 

2,60±0,225

a 

12,65±0,04

a 
8,8±0,33a 

Caruaru 3,35±1,02a 5,30±3,03a 
13,55±1,38

a 

8,47±2,10

a 

Arcoverde 
2,18±0,80a

b 
4,40±0,65a 

13,76±1,78

a 

9,98±3,21

a 

Sertânia 1,62±0,02b 3,62±0,56a 
10,41±0,42

a 

6,09±1,05

a 

Ibimirim 
2,28±0,55a

b 
4,00±0,95a 

15,30±5,01

a 

8,06±2,87

a 
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Triunfo 
1,96±0,62a

b 
3,89±1,38a 

15,03±0,23

a 

8,27±2,20

a 

Serra 

Talhada 
1,75±0,13a

b 
3,01±1,7a 

12,87±2,72

a 

8,11±0,94

a 

 

O mesofilo é dorsiventral, variando quanto ao 

número de camadas de células para o paliçádico e 

para o esponjoso. Os indivíduos apresentaram 

folhas com duas a três camadas de parênquima 

paliçádico (Tabela 3).  

A nervura principal está constituída por feixes 

vasculares colaterais, recobertos por camadas de 

fibras esclerenquimáticas (Tabela 3). 

 

 
Tabela 3. Caracteres anatômicos de folhas de indivíduos de Ziziphus joazeiro Mart. localizados em diferentes cidades do estado de 

Pernambuco. PP = Parênquima Paliçádico; PE= Parênquima Esponjoso; EPP = Espessura do Parênquima Paliçádico; EPE= 

Espessura do Parênquima Esponjoso; EM = Espessura do Mesofilo e ET = Espessura Total. Médias (± desvio padrão). Médias 

seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não apresentam diferença estatisticamente significativa pelo teste Tukey a 5%. 

Pontos de coleta 
N° camadas 

EPP EPE EM ET 
PP PE 

Recife 2-3 4 49,29±0,82a 53,45±3,45a 102,75±2,63a 128,88±2,53a 

Caruaru 3-4 4 62,57±10,61a 60,84±4,70a 123,41±8,87a 154,10±11,89a 

Arcoverde 3-4 3-4 63,37±19,10a 66,44±15,58a 129,81±11,15a 160,14±10,87a 

Sertânia 2-3 4 50,22±5,30a 51,82±1,92a 102,04±4,45a 123,80±4,90a 

Ibimirim 2-3 3-4 59,47±23,89a 45,97±20,90a 105,44±43,21a 135,1±48,98a 

Triunfo 2 3-4 39,18±2,85a 46,86±8,15a 86,04±10,32a 115,20±9,13a 

Serra Talhada 3 3-4 53,78±5,04a 54,11±12,78a 107,89±13,45a 133,64±14,86a 

 

 
Nervura principal Mesofilo 
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Figura 3 – Anatomia da folha de Ziziphus joazeiro Mart. (Rhamnaceae), em vista transversal, sob microscopia óptica, de indivíduos 

estabelecidos ao longo de um gradiente climático ambiental. A = Recife, B = Caruaru, C = Arcoverde, D = Sertânia, E = Ibimirim, F 

= Triunfo, G = Serra Talhada. Barras = 100µm. 

 

Nervura principal Mesofilo  
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Figura 4 – Anatomia da folha de Ziziphus joazeiro Mart. (Rhamnaceae), em vista transversal, sob microscopia óptica, de indivíduos 

estabelecidos ao longo de um gradiente climático ambiental. A = Recife, B = Caruaru, C = Arcoverde, D = Sertânia, E = Ibimirim, F 

= Triunfo, G = Serra Talhada. Barras = 100µm. 

 

CONCLUSÕES 

A manutenção da estrutura anatômica foliar em 

plantas de Ziziphus joazeiro Mart., estabelecidas ao 

longo de um gradiente climático ambiental, indica 

que este fato representa uma estratégia de 

resiliência. 

A perenifolia, como uma forte característica 

desta espécie, pode ser uma resposta da 

estabilidade estrutural que esta espécie tem, que 

garante uma maior eficiência no uso da água, 

permitindo a manutenção de folhas ao longo de 

todo o ano. 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar as propriedades físicas da madeira de Vochysia divergens. O 

material utilizado para o estudo foi proveniente de serrarias, localizadas na região norte do estado de Mato Grosso, onde 

foram coletadas madeiras da espécie Vochysia divergens e confeccionados 20 corpos de provas com dimensões 

padronizadas de 2,0 x 2,0 x 10,0 (radial x tangencial x longitudinal). Para cada corpo de prova foram realizados ensaios 

para determinação da massa específica básica, massa específica aparente, teor de umidade de equilíbrio, porosidade, 

contração (longitudinal, radial, tangencial e volumétrica) e o fator anisotrópico. Para a análise dos dados, realizou-se uma 

análise estatística descritiva, por meio da determinação dos valores médio, máximo, mínimo e desvio padrão das 

propriedades físicas da madeira avaliadas. Conclui-se que a espécie estudada se enquadra como madeira com densidade 

média, apresentando valor médio da sua densidade básica de 0,56 g/cm³. De acordo com a contração volumétrica, a 

espécie estudada foi classificada como média retração apresentando valor médio de 12,37%, em função a qualidade da 

madeira para marcenaria. Com relação ao fator anisotrópico, o valor médio encontrado (1,61), classificou a madeira 

estudada como de qualidade normal, quanto sua anisotropia dimensional. 

Palavras-chave: propriedades físicas, massa específica, contração. 

 
Evaluation of the wood shrinkage of Vochysia divergens 

 
ABSTRAT: The study aimed to evaluate the physical properties of Vochysia Divergens wood. The material used for the 

study was from sawmills, located in the northern region of the state of Mato Grosso, where woods of the species Vochysia 

divergens were collected and 20 test specimens with standardized dimensions of 2,0 x 2,0 x 10,0 (radial x tangential x 

longitudinal). For each test body, assays were performed to determine the basic density, apparent density, equilibrium 

moisture content, porosity, contraction (longitudinal, radial, tangential and volumetric) and the anisotropic factor. For 

data analysis, a descriptive statistical analysis was performed, by means of the determination of the mean, maximum, 

minimum and standard deviation of the physical properties of the evaluated wood. It is concluded that the studied species 

fits as medium density wood, showing a mean value of its basic density of 0,56 g/cm³. According to the volumetric 

contraction, the studied species was classified as mean shrinkage, with a mean value of 12,37%, depending on the quality 

of wood for joinery. Regarding the anisotropic factor, the mean value found (1,61), classified the studied wood as normal 

quality, as well as its dimensional anisotropy. 

Keywords: physical properties, density, contraction. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Embora seja exponencial a demanda por 

madeiras aptas para utilização na construção civil, 

são poucas as espécies conhecidas que possuem 

características adequadas para este fim, o que vem 

acarretando exploração predatória e reduzindo a 

receptividade do mercado para novas espécies 

cujas características e propriedades ainda não são 

totalmente conhecidas. Este panorama vem 

impulsionando pesquisas sobre novas espécies que 

possuam propriedades adequadas ao uso estrutural, 

como forma de valorizar essas espécies e 

diversificar a cadeia produtiva do setor madeireiro 

no Brasil (SOUZA, 1997). 

A espécie Vochysia divergens Pohl. (cambará) 

possui madeira moderadamente pesada, macia e 

fácil de trabalhar, porém, com grande utilidade 

apenas como lenha, confecções de brinquedos, 

cochos e canoas, além de outros usos similares, isso 

devido o seu rápido apodrecimento e baixa 

resistência mecânica (POTT; POTT, 1994; 

LORENZI, 2008). 

Segundo Alves et al. (2017), quando se refere à 

qualidade da madeira, para uma determinada 

aplicação, se define pela combinação das 

características físicas, mecânicas, químicas e 

anatômicas da madeira de cada espécie. De acordo 

com Almeida et al. (2014), entre esses aspectos, a 
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madeira se apresenta bem heterogênea, ou seja, 

existem diferenças expressivas entre diversas 

espécies ou até dentro do mesmo indivíduo, com 

isso o emprego da madeira sem o conhecimento 

específico de suas propriedades físico-mecânicas 

pode provocar inúmeros problemas. 

A madeira é determinada como um material 

anisotrópico, ou seja, certas propriedades físicas 

variam com a direção, com isso determinar a 

retratibilidade volumétrica não se mostra 

suficiente, mas se torna importante avaliar as 

variações lineares das dimensões quanto na sua 

posição radial, tangencial e longitudinal 

(OLIVEIRA et al, 2010). O presente estudo teve 

como objetivo avaliar as propriedades físicas da 

madeira de Vochysia divergens. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material utilizado para o estudo foi 

proveniente de serrarias, localizadas na região 

norte do estado de Mato Grosso, onde foram 

coletadas madeiras da espécie Vochysia divergens 

e confeccionados 20 corpos de provas com 

dimensões padronizadas de 2,0 x 2,0 x 10,0 (radial 

x tangencial x longitudinal). 

Para cada corpo de prova foram realizados 

ensaios para determinação da massa específica 

básica, massa específica aparente, teor de umidade 

de equilíbrio, porosidade, contração (longitudinal, 

radial, tangencial e volumétrica) e o fator 

anisotrópico. 

O valor determinada a massa específica 

aparente das madeiras foi definido com base na 

massa e volume das madeiras (Equação 1) após a 

estabilização em câmara climatizada a 20ºC de 

temperatura e 65% de umidade relativa. De acordo 

com as equações apresentadas por Forest Products 

Laboratory (2010), a umidade de equilíbrio nessas 

condições é de 12%. 
 

𝑀𝐸𝐴 =  
𝑀

𝑉
 

(Equação 1) 

 

Em que: MEA: Massa Específica Aparente(g/cm³); M: 

Massa(g); V: Volume (cm³). 

 

A massa específica básica (MEB) foi obtida 

pela mesma equação anterior, porém com os 

valores de massa seca a 103°C, e o volume 

saturado. 

O teor de umidade de equilíbrio da madeira (%) 

corresponde à relação entre a massa de água nela 

contida e a massa da madeira seca (Equação 2). Na 

determinação das contrações longitudinais, radiais 

e tangenciais (Equação 3), realizaram-se as 

medições nas respectivas direções dos corpos-de-

prova no estado verde, a 12% de umidade e a 0% 

de umidade com um paquímetro digital, com 

precisão de 0,01 mm. Na determinação da 

contração volumétrica, o volume dos corpos de 

prova foi obtido pelo produto das dimensões das 

direções tangencial, radial e longitudinal (Equação 

4). 
 

𝑇𝑢𝑒𝑞. =  
(𝑀𝑖 − 𝑀𝑠)

𝑀𝑠
 𝑥 100 

(Equação 2) 

  

𝐶𝑙𝑟𝑡. =  
(𝐿𝑢 − 𝐿𝑜)

𝐿𝑢
 𝑥 100 

(Equação 3) 

  

𝐶𝑣 =  
(𝑉𝑢 − 𝑉𝑜)

𝑉𝑢
 𝑥 100 

(Equação 4) 

 

Em que: Tueq.: Teor de umidade de equillíbrio (%); Mi: Massa 

inicial (g); Ms: Massa seca (cm³); Clrt.: Contração 

longitudinal, tangencial e radial da madeira (%); Lu: Dimensão 

na condição saturada(cm); Lo: Dimensão na condição anidra 

(cm); Cv:Contração volumétrica total (%); Vu: Volume do CP 

em estado úmido (cm³); Vo: Volume do CP em estado seco 

(0%). 

 

O fator anisotrópico foi determinado pela 

relação entre a contração tangencial e radial total. 

Para a análise dos dados, realizou-se uma 

análise estatística descritiva, por meio da 

estimativa da média, máxima, mínimo e desvio 

padrão das propriedades físicas da madeira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os valores médios, máximo, mínimo e desvio 

padrão das propriedades físicas estudadas da 

madeira de Vochysia divergens podem ser 

visualizados na Tabela 1. Em geral, os valores 

observados das propriedades físicas da madeira de 

Vochysia divergens, onde a massa específica 

aparente com 0,69 g/cm³, foi determinada em 

relação à massa pelo volume em um teor de 

umidade de equilíbrio a 16%, e a massa específica 

básica com 0,56 g/cm³, é o menor valor que pode 

ser determinado pra densidade, pois avalia a massa 

anidra e o volume saturado. Com isso, segundo 

Forest Products Laboratory (2010), a espécie 

estudada se enquadra como madeira de densidade 

média (densidade básica > 0,50 e < 0,72 g/cm³). 

Coelho; Neto (2008), para a mesma espécie 

estudada obteve-se como densidade básica um 
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valor médio de 0,40 g/cm³, se enquadrando como 

madeira leve (densidade básica ≤ 0,50 g/cm³).

 

Tabela 1. Valores médios, máximo, mínimo e desvio padrão das propriedades físicas da madeira de Vochysia divergens. 
 ME (g/cm³) TUeq 

(%) 

Poros 

(%) 

Contrações (%) Fator 

Anistotrópico Aparente Básica Longitudinal Radial Tangencial Volumétrica 

Médias 0,69 0,56 16,14 63,51 0,87 4,74 7,19 12,37 1,61 

Máximo 0,74 0,60 16,47 66,51 1,53 6,58 8,17 14,07 2,87 

Mínimo 0,64 0,52 15,55 60,99 0,49 2,85 6,36 10,83 1,05 

Desvio 0,040 0,031 0,234 2,038 0,262 1,042 0,566 0,881 0,474 

Em que: ME: Massa Específica; TUeq: Teor de Umidade de equilíbrio. 

 

Dentro de uma mesma árvore pode-se ocorrer 

variação de densidade da madeira, bem como entre 

indivíduos de uma mesma espécie e em relação à 

variabilidade, onde ocorre em função dos fatores 

do meio, genéticos e silviculturais (VALE et al. 

1999). 

As contrações têm relação direta com densidade 

da madeira, segundo Kollmann; Cotê (1968), as 

variações dimensionais encontradas para a 

contração e o inchamento da madeira podem ser 

explicadas pela variação da massa específica das 

madeiras, onde quanto mais alta a densidade, 

menor a probabilidade da ocorrência de 

retratibilidade da madeira, e quanto menor a 

densidade há uma maior chance de contração ou 

expansão. 

De um modo geral, a pequena variação no 

sentido longitudinal (0,87%) encontrada no estudo, 

pode ser explicada pela forma alongada e a 

organização vertical da maioria dos elementos 

constituintes do lenho, o que resulta em menor 

quantidade de paredes celulares, por unidade de 

comprimento, quando em comparação com as 

existentes nos sentidos radial e tangencial 

(CEZARO et al. 2016). 

O fator anisotrópico (Fa) médio encontrado foi 

de 1,61, com isso nota-se uma tendência das 

madeiras do gênero em estudo enquadrar-se como 

madeiras normais conforme a classificação de 

madeiras sugerida por Durlo; Marchiori (1992). 

Assim como Oliveira et al. (2010), que 

encontraram um valor de 1,70 para a espécie de 

Eucalyptus cloeziana. 

As contrações (radial, tangencial e volumétrica) 

em relação à massa específica básica para a 

madeira de Vochysia divergens encontradas foram 

semelhantes à de outras pesquisas, sendo a 

contração radial de 4,74%, contração tangencial de 

7,19% e a contração volumétrica de 12,37%. 

Com base no valor médio da contração 

tangencial da madeira estudada, apresentada na 

Figura 2, pode-se observar que teve maior 

variação, quando comparados as dimensões radial 

(Figura 1) e longitudinal. Conforme Durlo; 

Marchiori (1992) alegaram que os valores da 

contração tangencial oscilam em torno do dobro 

daquelas das contrações radiais e são cerca de 20 

vezes maior aos investigados no sentido 

longitudinal, isso para a madeira de modo geral. De 

acordo com Oliveira et al. (2010), para espécies de 

eucaliptos, essa relação entre as contrações 

transversais poderá ultrapassar três vezes. 

Acredita-se que na madeira de folhosas as maiores 

diferenças entre a contração tangencial em relação 

à radial são atribuídas aos aspectos anatômicas. 

Elotereoet al. (2014) encontraram em 

Eucalyptus pilularis e Eucalyptus grandis valores 

médio em contração radial e tangencial (4,7 e 

7,1%, respectivamente), sendo bastante similar ao 

encontrado na espécie estudada. 

O valor médio observado para a contração 

volumétrica (12,37%) na Figura 3, foi classificado 

como de média retração, pois segundo o Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas (1985), situou na faixa 

entre 12,3% e 19,4%. Junior; Garcia (2004), 

informaram que quanto menor essa característica, 

melhor é a madeira para marcenaria, em função da 

menor movimentação dimensional. 
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Figura 1 – Variação de contração radial com a massa 

específica básica. 

 
 

Figura 2 – Variação de contração tangencial com a massa 

específica básica. 

 
 

Figura 3 – Variação de contração volumétrica com a massa 

específica básica. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que a espécie Vochysia divergens se 

enquadra como madeira de média densidade, 

apresentando um valor médio de 0,56 g/cm³. 

De acordo com a contração volumétrica, a 

espécie estudada foi classificada como média 

retração (12,3%). 

Com relação ao fator anisotrópico, o valor 

encontrado foi de 1,61, classificando a madeira 

estudada como de qualidade normal, podendo ser 

empregadas para usos pouco exigentes quanto a 

sua estabilidade dimensional. 
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RESUMO: A garapeira (Apuleia leiocarpa) é uma espécie de ampla utilização na indústria madeireira. A árvore tem 

potencial para uso em sistemas agroflorestais e reflorestamento. Além disso, é usada nas indústrias madeireiras e na 

construção civil, por ser pesada, de durabilidade natural moderada e de resistência mecânica de média a alta. Objetivou-

se no presente estudo caracterizar fisicamente a madeira de garapeira e relacionar os coeficientes de contração 

(longitudinal, radial, tangencial e volumétrica) e o fator anisotrópico com a massa específica aparente. Para isso, foi 

realizada a caracterização da madeira de garapeira por meio da análise de densidade básica, contrações lineares e 

volumétrica e o fator anisotrópico. A massa específica média da madeira da garapeira foi de 0,51 g.cm-³. Através dos 

diagramas de correlação de Pearson foi possível verificar que a massa específica apresenta relação negativa com as 

contrações analisadas no presente estudo.  

Palavras-chave: densidade, correlação, espécies florestais, qualidade da madeira. 

 

Physical characterization of the Apuleia leiocarpa wood 

 
ABSTRACT: Apuleia leiocarpa is a species of wide use in the timber industry. The tree has potential for use in 

agroforestry systems and reforestation. In addition, it is used in the timber and construction industries because it is heavy, 

with moderate natural durability and medium to high mechanical strength. The aim of this study was to physically 

characterize the garapeira wood and to relate the contraction coefficients (longitudinal, radial, tangential and 

volumetric) and anisotropic factor to the apparent specific mass. For this, the characterization of the garapeira wood 

was carried out through the analysis of basic density, linear and volumetric contractions and the anisotropic factor. The 

average specific mass of garapeira wood was 0.51 g.cm-³. Through the Pearson correlation diagrams it was possible to 

verify that the specific mass presents negative relation with the contractions analyzed in the present study. 

Keywords: density, correlation, forest species, wood quality. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A garapeira (Apuleia leiocarpa) é uma espécie 

arbórea da família Fabaceae de ampla ocorrência 

na América do Sul, com destaque nas regiões 

Norte, Sudeste e Centro-oeste brasileiro 

(ZIMMERMAN et al., 2013). Possui ampla 

distribuição, ocorrendo do nordeste brasileiro ao 

Uruguai e Argentina e prefere solos bem drenados. 

É usada nas indústrias de madeira e na 

construção civil, principalmente por apresentar 

considerável durabilidade natural e resistência 

mecânica moderada. Indicada para construção de 

estruturas externas, dormentes, postes estacas, 

mourões, carrocerias; em construção civil, como 

vigas, caibras, ripas, tábuas e tacos para assoalhos; 

marcos de portas e janelas; barris de cerveja, cabos 

de ferramentas; construções navais, como 

estruturas, quilhas (CARVALHO, 2003). 

Nesse sentido, diante de sua ampla utilização, 

faz-se necessário estudo sobre as características 

desta espécie. Assim, um dos parâmetros 

indicadores de qualidade da madeira é a sua 

densidade. A densidade da madeira é uma 

característica herdável, que expressa a 

concentração de massa por unidade de volume 

(ZOBEL; VAN BUIJTENEN, 1989). Essa 

propriedade apresenta tal importância por está 

relacionada com diversos parâmetros associados à 

madeira. 

Já as alterações dimensionais e a anisotropia de 

contração são características indesejáveis para 

madeira, limitando o seu uso para diversas 

finalidades (KEINERT JUNIOR et al., 1992) e 

exigindo técnicas adequadas de processamento e 

utilização (DURLO, MARCHIORI, 1992). Desta 

forma, o estudo e o conhecimento do 

comportamento destas alterações em diferentes 
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espécies são essenciais para sua correta utilização 

industrial, tanto na construção civil como na 

produção de móveis e outros produtos sólidos de 

maior valor agregado. 

Nesse contexto, objetivou-se no presente estudo 

caracterizar fisicamente a madeira de garapeira 

(Apuleia leiocarpa) e relacionar os coeficientes de 

contração longitudinal, radial, tangencial, 

volumétrica e fator anisotrópico com a sua 

densidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material foi proveniente de diferentes 

serrarias da região Norte do estado do Mato 

Grosso, onde foram coletadas 20 amostras da 

espécie Apuleia leiocarpa. Foram caracterizadas as 

madeiras de garapeira quanto a sua densidade, 

contrações longitudinal, radial, tangencial, 

volumétrica e o fator anisotrópico. 

Para determinação da massa específica básica 

utilizou-se as intruções da norma brasileira - NBR 

11941, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT (2003). Para cálculo das 

contrações longitudinal, radial, tangencial, 

volumétrica determinou-se a relação percentual 

entre a variação na dimensão observada entre o 

estado saturado e seco, em relação à dimensão 

saturada. Este procedimento seguiu a norma 

brasileira NBR 7190 ABNT (1997). Para 

determinação do fator anisotrópico foi feita a 

relação entre contração tangencial e contração 

radial. 

Para análise dos dados foi utilizada a estatística 

descritiva conforme obtenção das médias, desvios-

padrão e valor mínimo e máximo das 20 árvores 

amostradas para os segmentos parâmetros de 

caracterização: massa específica básica, contrações 

e fator anisotrópico. Em seguida, foi elaborado 

diagramas de correlação com o intuito de verificar 

a relação existente entre a densidade e os dados de 

contração. Todas as análises foram realizadas com 

o auxílio do software Past. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi possível caracterizar as madeiras de 

garapeira onde na Tabela 1 estão apresentados os 

dados de densidade, contrações longitudinal, 

radial, tangencial, volumétrica e fator anisotrópico 

da madeira de garapeira. A densidade média da 

madeira da garapeira foi de 0,51 g.cm-³ com valor 

máximo 0,60 g.cm-³ e valor mínimo 0,44 g.cm-³. 

Quando comparada a maioria das espécies 

florestais, esta madeira apresenta-se como sendo de 

média densidade. 
 

Tabela 1. Estatística descritiva dos dados de caracterização física da madeira de garapeira  (Apuleia leiocarpa). 

Valores 
Densidade Cl Cr Ct Cv 

Fa 
(g.cm-3) ---------------------------------------- (%) ---------------------------------------- 

Média 0,51 1,13 6,92 8,45 15,72 1,24 

Máximo 0,60 2,41 9,28 11,94 21,65 1,71 

Mínimo 0,44 0,02 4,43 5,74 10,36 1,02 

Desvio 0,05 0,80 1,61 1,84 3,28 0,18 

Cl: Contração longitudinal; Cr: Contração radial; Ct: Contração volumétrica; Fa: Fator anisotrópico. Fonte: os autores. 

 
A densidade é uma das características 

maisimportantes da madeira, pois é indicadora de 

destinação final do produto a ser comercializado.  

Além disso, ela está relacionada com diversas 

propriedades básicas da madeira. A madeira é 

constituída majoritariamente por carbono e sua 

densidade é definida como a concentração de 

massa por volume (ZOBEL; VAN BUIJTENEN, 

1989; CHAVE et al., 2009).Por essa razão, 

conhecer as características de densidade do 

material, permite inferir sobre a utilização da 

matéria-prima a depender da demanda e uso final. 

Observou-se ainda que o maior valor médio de 

contração encontrado para madeira de garapeira foi 

a contração tangencial, seguido da radial e 

longitudinal, conforme esperado, já que a 

contração longitudinal varia em menor amplitude. 

Com relação ao fator anisotrópico observa-se que 

este é indicador de qualidade da madeira. No 

presente estudo, o resultado para este parâmetro 

mostrou desempenho satisfatório, podendo a 

espécie ser empregada para uma ampla gama de 

usos. 

Nas Figuras 1, 2 e 3 estão apresentados os 

digramas de correlação de Pearson para as 

variáveis e contrações nos diferentes eixos 

(longitudinal, radial e tangencial). As cores em 

vermelho indicam correlações negativas e quanto 

mais intensos e maiores o círculo, maior é a 

correlação existente entre os parâmetros. 

Verificou-se na Figura 1 que a densidade e a 

contração longitudinal apresentou relação 
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considerada fraca (-0,44). A Figura 2 expressa a 

correlação entre a densidade e a contração radial. A 

correlação entre os dois parâmetros avaliados 

apresentou-se moderada, sendo de -0,54. A Figura 

3 apresenta a maior correlação encontrada entre 

densidade e contração no sentido tangencial, sendo 

considerada de moderada a forte (-0,60). 

De acordo com Trugilho et al. (2002) a massa 

específica básica e a variação dimensional da 

madeira das espécies florestais apresentam 

correlação positiva, sendo que as de maior massa 

de madeira/volume apresentam maior variação 

dimensional, ou seja, menor instabilidade da 

madeira. 

A estabilidade dimensional não está associada à 

água livre e sim com a água adsorvida na parede 

celular. Quem tem mais parede absorverá mais 

água e vai inchar mais, o mesmo é válido na 

contração. 

Em Eucalyptus grandis e em Eucalyptus dunnii 

verificou-se respostas diferentes às encontradas no 

presente estudo, onde o E. grandis foi a espécie de 

menor densidade e maior estabilidade dimensional, 

enquanto o E. dunnii foi a espécie de maior 

densidade e maior instabilidade dimensional. 

Assim, na comparação com relação ao 

comportamento dimensional e a densidade da 

madeira, houve uma correlação positiva entre os 

dois fatores (BATISTA, KLITXKE, SANTOS, 

2010).  

 

Figura 1 – Diagrama de Correlação de Pearson 

entre a densidade (A) e contração longitudinal 

(B) da madeira de Apuleia leiocarpa. 

 

Figura 2 – Diagrama de Correlação de Pearson 

entre a densidade (A) e contração radial (B) da 

madeira de Apuleia leiocarpa. 

 

Figura 3 – Diagrama de Correlação de Pearson 

entre a densidade (A) e contração tangencial (B) 

da madeira de Apuleia leiocarpa. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que a espécie Apuleia leiocarpa é 

considerada uma árvore é considerada uma árvore 

com lenho de densidade moderada. Assim, fazem-

se necessários estudos de outras propriedades para 

melhor interpretação e inferência dos resultados. 

As correlações encontradas entre a densidade e as 

contrações foram negativas, ou seja, o aumento da 

densidade desta espécie proporciona uma redução 

nos índices de contração. 
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RESUMO: Este estudo teve por objetivo determinar a composição química elementar e densidade básica das madeiras 

amazônicas cumaru (Dipteryx odotara), muiracatiara (Astronium lecointei) e sucupira (Pterodon emarginatus). As 

amostras de madeira das três espécies foram coletadas no polo moveleiro de Parauapebas-PA. Foi determinada a 

composição química elementar das madeiras, ou seja, os teores de carbono (C), hidrogênio (H), nitrogênio (N) e oxigênio 

(O), posteriormente foi feito as principais relações C/O, C/H e C/N.  A densidade básica é uma variável que influencia 

nas propriedades físicas, químicas e mecânicas da madeira, essas propriedades também são influenciadas pela origem e 

pela localização na espécie, o método utilizado para a mensuração dessa variável foi o método hidrostático. A espécie 

cumaru (Dipteryx odotara) foi a mais indicada para a finalidade energética devido o maior teor de C, boa relação C/H, 

C/O e C/N, e baixo teor de N. 

Palavras-chave: Amazônia, energia, biomassa.  

 

Elemental chemical composition and basic density of Amazonian woods for energy purposes. 

 
ABSTRACT: The objective of this study was to determine the elemental composition and basic density of Amazonian 

wood cumaru (Dipteryx odotara), muiracatiara (Astronium lecointei) and sucupira (Pterodon emarginatus). The samples 

of wood of three species were collected in the furniture industry of Parauapebas-PA. It was determined the basic chemical 

composition of woods, in other words, the contents of carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and oxygen (O), which has 

been subsequently made the principal relationships C/O, C/H and C/N. The basic density is a variable that influences the 

physical properties, chemical and mechanical properties of wood, these properties are also influenced by the origin and 

the location in the species, the method used for the measurement of this variable was the hydrostatic method. The species 

cumaru (Dipteryx odotara) was the most suitable for the energetic purpose due to the higher content of C, good C / H, C 

/ O and C / N ratio, and low N content. 

Keywords: Amazon, energy, biomass. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Os principais constituintes da composição 

química elementar da madeira são o carbono, 

oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. O conhecimento 

da concentração de cada composto químico 

elementar da madeira é de suma importância, pois 

essas informações permitem que cálculos 

relacionados ao potencial energético de cada 

espécie possam ser feitos (BRAND, 2010). A 

concentração dos compostos influencia na 

quantidade de energia liberada durante a 

combustão, e estudos como esse são de grande 

relevância, pois o aumento pela procura por fontes 

de energias renováveis vem crescendo (COUTO, et 

al.  2015).  

A madeira é um material natural, anisotrópico e 

heterogêneo, possuindo diversas células, 

desempenhando diferentes funções (MIRANDA, 

2012). As propriedades e composições físicas e 

químicas da madeira variam de espécie para 

espécie, entre indivíduos da mesma espécie e até 

mesmo entre clones (SHIMOYAMA, 1990). Na 

Amazônia são encontradas várias espécies para os 

mais diferentes usos, como para a produção de 

móveis, serrados, geração de energia e pequenos 

objetos. O cumaru (Dipteryx odotara), 

muiracatiara (Astronium lecointei) e sucupira 

(Pterodon emarginatus) são exemplos de madeiras 

de grande utilização por apresentarem alta 

densidade, diversos usos e grande importância 

econômica.  

O Cumaru, também conhecido pelos nomes 

cumarurana, muiamapagé e champagne tem 

ocorrência no Norte e no Centro-Oeste do Brasil, 

em países da fronteira na América Latina e na 

América Central. A madeira possui textura fina a 

média e grã revessa, e se caracteriza por apresentar 

cerne castanho-claro-amarelado (LORENZI, 

2009). 
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A Muiracatiara, tem ocorrência no Norte e 

Centro-Oeste do Brasil, apresenta cerne e alburno 

distintos pela cor. O cerne pode ser bege-rosado ao 

castanho-escuro-avermelhado, e possui estrias 

escuras que demarcam o lenho, suas camadas de 

crescimento são indistintas (REMADE, 2019). 

A Sucupira, também conhecida pelos nomes 

populares: cutiúba, macanaíba, macanaíba-pele-

de-sapo, sapupira, sapupira-da-mata e sapupira-

parda tem ocorrência no Brasil em todo o bioma 

amazônico e pode estar presente na Colômbia, 

Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e 

Venezuela. A madeira apresenta cerne e alburno 

distintos pela cor, cerne pardo-escuro-acastanhado, 

possui um aspecto fibroso e camadas de 

crescimento indistintas (IPT- Instituto de Pesquisa 

Tecnológica, 1983).  

Conforme Lorenzi (2008; 2009), essas espécies 

são classificadas de pesada a muito pesada e 

amplamente utilizadas para construção naval, civil 

e para movelaria, devido as suas características de 

alta resistência mecânica, alta durabilidade e 

resistência ao ataque de microrganismos e insetos. 

Poucos estudos foram encontrados na literatura 

com essas espécies, relacionados a produção de 

energia e a utilização e aproveitamento de resíduos 

dessas madeiras. 

De acordo com Pereira (2001), no processo de 

beneficiamento da madeira, um grande volume de 

resíduos é formado, isso acontece, pois nas etapas 

do processo, é considerada as peças e partes 

tecnologicamente melhores. A partir disso este 

estudo objetiva avaliar três espécies florestais 

amazônicas e a sua composição química elementar, 

com o intuito de saber qual a espécie que mais se 

destaca energeticamente, e com isso contribuir com 

a otimização dos processos de produção de carvão, 

e aproveitamento energético, pois dessa forma a 

indústria madeireira poderia gerenciar seus 

resíduos de forma sustentável, obtendo um 

subproduto e gerando lucro.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Todo o material coletado para essa pesquisa foi 

proveniente do Polo Moveleiro, localizado no 

município de Parauapebas, no estado do Pará. 

Foram selecionadas amostras de madeiras de três 

espécies (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Nomes científicos das espécies 

analisadas e suas respectivas famílias e nomes 

comuns: 

Nome científico  Familía Nome comum 

Dipteryx odorata Fabaceae  Cumaru 

Astronium lecointei Anacardiaceae Muiracatiara 

Pterodon emarginatus Fabaceae Sucupira 

 

Análise da densidade básica da madeira 

Foram confeccionados 3 corpos de prova de 

cada espécie, totalizando 9 corpos de prova. Desse 

modo, obtiveram-se, corpos de prova de formato 

retangular, devidamente orientados, com 

dimensões de 2,0 cm x 3,0 cm x 5,0 cm nas 

direções tangencial, radial e axial, respectivamente. 

Posteriormente, os corpos de prova foram 

saturados, num recipiente com água durante 31 

dias. A densidade básica da madeira foi 

determinada em acordo com a NBR 11941 (ABNT, 

2003). 

 

Análise química elementar 

O material para análise química elementar foi 

preparado no laboratório de química da 

Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, 

Campus Parauapebas-PA, onde foram obtidos 

primeiramente cavacos que, posteriormente, foram 

moídos no moinho de facas, em seguida, as 

amostras foram enviadas para o laboratório de 

biomateriais, da Universidade Federal de Lavras-

UFLA, Campus de Lavras-MG, para quantificação 

dos teores de carbono (C), hidrogênio (H), 

nitrogênio (N) e enxofre (S) em um analisador 

universal da marca Elementar (modelo Vario 

Micro Cube), em duplicata. O teor de oxigênio foi 

obtido por diferença, de acordo com Bech et al., 

(2009) (Equação 2). Adicionalmente, foram 

calculadas as relações C/N, C/O e C/H das 

madeiras. 

 

O (%) = 100 – C (%) – H (%) – N (%) – S (%) 

(Equação 1) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na tabela 2 estão representados os valores 

médios de cada componente químico elementar das 

espécies sucupira, cumaru e muiracatiara. Já a 

tabela 3 apresenta as relações C/O, C/H, e C/N, 

além da densidade das madeiras das espécies 

estudadas. Conforme Penedo (1980), a madeira é 

constituída de, em média, 50% de carbono, 44% de 

oxigênio, 6% de hidrogênio e pode conter baixas 

quantidades de nitrogênio e de outros elementos, 

como o enxofre, os valores encontrados nessa 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sNwEAPnK8NQwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjvgIX7rfbfAhXGFLkGHaw9DRkQmxMoATAiegQIBxAR
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pesquisa estão em conformidade com o autor 

supracitado. 

Na tabela 2 observa-se que os teores de carbono 

elementar variam de 50,64% a 51,29%. Segundo 

Carneiro et al (2014), a quantidade de energia 

liberada durante a combustão é influenciada pela 

quantidade de carbono presente na madeira, assim 

como o hidrogênio que se encontra entre 6,17% e 

6,31%, e mesmo estando em quantidades inferiores 

que o carbono influencia majoritariamente na 

entalpia de combustão total. 

O oxigênio variou de 41,79% a 42,41%. Em 

concordância com os autores (Carneiro et al., 2014, 

Protásio et al., 2011a, Huang et al., 2009, Couto, et 

al. 2015, Bufalino et al., 2012) na reação de 

combustão o oxigênio é um elemento 

imprescindível, porém, apresenta relação inversa 

com o poder calorifico das biomassas, dessa forma, 

madeiras com baixo teor de oxigênio se mostram 

mais interessantes. 

O teor de nitrogênio variou de 0,65% e 0,74% 

Segundo Santana (2009) este elemento é um 

componente tóxico na madeira, pois no processo de 

combustão, são formados óxidos NOx que, quando 

emitidos em altas concentrações, podem trazer 

malefícios a saúde humana e ao meio ambiente. Já 

o enxofre, considerado por Quirino et al., (2005) 

um elemento tóxico e corrosivo, não foi encontrado 

em nenhuma das espécies. 

 

Tabela  2 - Composição química elementar da madeira 

Espécies C O H N S 

Sucupira 50,64% 42,41% 6,31% 0,65% 0,00% 

Cumaru 51,29% 41,79% 6,21% 0,72% 0,00% 

Muiracatiara 51,20% 41,90% 6,17% 0,74% 0,00% 

Fonte: autores 

 

Em seguida a tabela 3, expõe a relação C/O, 

C/H e C/N das três espécies avaliadas. Segundo 

Couto, et al (2015) estas relações determinam o 

quão atuante será cada composto no decurso do 

processo de combustão. 

Na relação C/H, a muiracatiara destacou-se das 

demais espécies, para Obernberger et al. (2006); 

Sanelwa e Sims (1999), o carbono e o hidrogênio 

são os elementos que mais influenciam na 

quantidade de energia disponível de cada madeira, 

pois durante a oxidação desses compostos existe 

uma grande liberação de energia.  

Na relação C/N observa-se que a sucupira 

apresentou um valor mais alto, enquanto a 

muiracatiara e o cumaru demostraram menores 

valores, respectivamente. De acordo com Scheider 

et al. (2005), a relação C/N influencia na liberação 

de CO2 para a atmosfera, quanto mais alta for a 

relação, mais lenta é a liberação de CO2, com isso 

espécies que apresentem alta relação C/N se 

mostram ambientalmente corretas.  

Por fim, a relação C/O se mostrou mais baixa na 

sucupira 1,19, destacando - se o cumaru com 1,23 

e a muiracatiara com 1,22, as relações C/O mais 

altas recebem destaque por que, de acordo com 

Chun et al. (2004) e Brand (2010), quanto maior for 

a relação carbono/oxigênio, melhor a sua 

viabilidade energética, pois o oxigênio possui 

muita afinidade com a água, e quando o mesmo se 

mostra em alta quantidade interfere negativamente 

no potencial energético da madeira. Além disso, 

essas espécies apresentam-se como combustíveis 

ambientalmente apropriados, já que a formação e 

emissão de gases tóxicos seria em menor 

quantidade, em função da não ocorrência de 

enxofre nessas madeiras e pelos baixos valores de 

nitrogênio encontrados.  
 

Tabela 3 - Principais relações elementares e densidade 

básica 

Espécies C/O C/H C/N ρb/g.cm-3 

Sucupira 1,19% 8,02% 78,25% 0,79 

Cumaru 1,23% 8,26% 72,11% 0,82 

Muiracatiara 1,22% 8,30% 69,72% 0,75 

Fonte: autores 

 

CONCLUSÕES 

As espécies Cumaru e Muiracatiara 

apresentaram maior relação atômica C/H. Portanto, 

podem ser consideradas de melhor qualidade 

energética comparada a Sucupira. Porém a madeira 

de Cumaru foi a que apresentou maior teor de C, 

maior relação C/O e uma boa relação C/N, 

inferindo assim, que resíduos desta espécie seria 

mais interessante sob o ponto de vista ambiental e 

energético 
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RESUMO: Objetivou-se com esse trabalho determinar a densidade básica da madeira Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub 

e Hymenaea courbaril L bem como seus usos e aplicabilidades. Para o presente estudo, foram confeccionados 12 corpos 

de prova para as espécies selecionadas. Desse modo, obtiveram-se, corpos de prova de formato retangular, devidamente 

orientados, com dimensões de 2,0 cm x 3,0 cm x 5,0 cm nas direções tangencial, radial e axial, respectivamente. 

Posteriormente, os corpos de prova foram saturados num recipiente com água durante 31 dias. Após a saturação, foram 

obtidos os seus volumes, posteriormente levada a estufa de secagem a uma temperatura de 103 ± 2º C, até alcance de 

massa constante, e por último utilizou-se uma balança eletrônica para pesagem final, conforme recomendações para 

determinação da densidade básica da NBR 7190. A análise dos dados foi obtida a partir de estatística descritiva, para 

observar o valor de média, desvio padrão, variância e coeficiente de variação (%), o mesmo foi realizado utilizando o 

Excel do programa da Microsoft Office, a nível de confiança de 0,05%. A partir da análise de dados, foi possível 

determinar a densidade da madeira de Itaúba com valores de 0,72 g/cm³ e o jatobá de 0,87 g/cm³. As espécies estudadas 

nesse trabalho podem ser classificadas como de média e alta densidade, respectivamente. Conclui-se então que, a partir 

da determinação da densidade essas espécies podem ter vários usos, como na construção civil e uso de estruturas, bem 

como assoalhos, na construção naval, pilares, dormentes e pequenas embarcações. 

Palavras – chave: amazônia, aplicabilidade, Jatobá, Itaúba. 

 

Basic Wood Density Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub and Hymeneae courbaril L. 
 

ABSTRACT: The purpose of this work was to determine the basic density of the Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub and 

Hymenaea courbaril L wood species as well as their uses and applicabilities. To this end, 12 test specimens were prepared 

for the selected species, resulting in rectangular specimens with dimensions of 2.0 cm x 3.0 cm x 5.0 cm in the tangential, 

radial and axial directions, respectively. After that, the test specimens were saturated in water for 31 days. After 

saturation, their volumes were obtained and they were then dried in a drying oven at a temperature of 103 ± 2 °C until 

reaching a constant mass. Finally, an electronic scale was used for final weighing, according to the NBR 7190 standard 

for basic density determination. The data were analyzed by means of descriptive statistics regarding the mean value, 

standard deviation, variance and coefficient of variation (%). The analysis was done with use of Microsoft Excel with a 

confidence level of 0.05%. Based on the data analysis, it was possible to determine the density of the Itaúba wood, which 

was 0.72 g/cm³ and the jatobá, with 0.87 g/cm³. The species under study can be classified as medium and high density, 

respectively. One can conclude, based on the results found for density, that these species can have several uses, such as 

in civil construction, shipbuilding, sleepers among others. 

Keywords: amazon, applicability, jatobá, itaúba 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Amazônia é uma região diversificada e muito 

complexa, ela é rica em espécies endêmicas, em 

tipologias que variam desde áreas de várzea, terra 

firme, a áreas serranas e montanhosas 

(GONÇALVES, 2012). Porém, Conforme Uhl e 

Kauffman (1990), são raros os casos em que a 

floresta amazônica brasileira é manejada de forma 

sustentável, com isso é importante a constante 

busca por informações relacionadas as espécies 

presentes nessa região.  

A espécie Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub, 

popularmente conhecida como itaúba, pertence à 

família Lauraceae, tem origem Amazônica, ocorre 

preferencialmente no estado do Pará, Guiana e 

Venezuela, sua altura pode variar entre 20 - 40 m 

de altura (LORENZZI, 2009). Por apresentar 

características de resistência mecânica, possui 

valor comercial, sendo bastante utilizada na 

construção civil, além de ser uma espécie de fácil 

adaptação em solos com baixa fertilidade, 

classificados como argilosos e silicosos (BIASI, 

2005). A Hymenaea courbaril L, conhecida como 

jatobá, jataí, jutaí-bravo, dentre outros, também é 

de ocorrência amazônica, apresenta distribuição 

por toda a América do Sul, Cruz, Pereira (2015), é 
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uma espécie que tem diversos usos, dentre eles 

pode-se citar: casca, folha e principalmente a 

madeira, pois esta é valorizada por apresentar alta 

durabilidade natural (SHANLEY, et al., 2010).  

Uma propriedade comumente utilizada quando 

se quer determinar o potencial e uso da madeira, é 

a densidade básica, conforme Foelkel (1972), esta 

pode ser definida como uma propriedade física que 

determina as características de diferentes espécies, 

árvores e ou até mesmo de diferentes partes de uma 

mesma árvore, já Burguer, Richter (1991) afirmam 

que a madeira é considerada um material 

heterogêneo, anisotrópico, higroscópico, e 

assimétrica em seus diferentes planos radial, 

tangencial e axial. Segundo Oliveira (1997) a 

densidade básica refere-se à obtenção da matéria 

seca em estufa de acordo com seu volume saturado, 

acima do ponto de saturação das fibras.  

É de fundamental importância conhecer as 

características de espécies nativas, para avaliar o 

seu potencial a partir do estudo das propriedades 

físicas e mecânicas. Portanto, objetivou-se com 

esse trabalho determinar a densidade básica da 

madeira de Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub e 

Hymenaea courbaril L. bem como usos e 

aplicabilidades dessas espécies.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O material é proveniente do Polo Moveleiro da 

Cidade de Parauapebas, Pará, situada com latitude 

06° 03' 30'' sul e longitude 49° 55' 15'' oeste.   

Para o presente estudo, foram confeccionados 

12 corpos de prova para as espécies selecionadas 

com formato retangulares, devidamente 

orientados, com dimensões de 2,0 cm x 3,0 cm x 

5,0 cm nas direções tangencial, radial e axial, 

respectivamente. 

Os corpos de prova foram saturados em um 

recipiente com água durante 31 dias, pelo método 

hidrostático. Após a saturação, foram obtidos os 

volumes da madeira, onde posteriormente foram 

levadas para a estufa de secagem a uma 

temperatura de 103 ± 2º C, até alcance de massa 

constante, e por último utilizou-se balança 

eletrônica para pesagem final, conforme 

recomendações para determinação da densidade 

básica descritas na norma da NBR 7190 

(ABNT,1997).  

 

A densidade foi calculada a partir equação 1: 

ρb =
Ms

Vv
                (Equação 1) 

Em que:  

ρb – Densidade básica, em g.cm-3; 

Ms – Massa da madeira anidra, em g; 

Vv – Volume verde ou saturado, em cm³. 

A análise dos dados foi obtida a partir de 

estatística descritiva, para observar o valor de 

média, desvio padrão, variância e coeficiente de 

variação (%), o mesmo foi realizado na ferramenta 

Excel do programa da Microsoft Office, a um nível 

de significância de 0,05%.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da análise descritiva foi possível 

determinar a densidade das madeiras de Itaúba com 

valores de 0,72 g/cm³ e Jatobá de 0,87 g/cm³ 

(Tabela 1). 

 
Tabela 1: Densidade Básica Média, Desvio Padrão, 

Coeficiente de Variação 

Espécie Densidade D. Padrão CV(%) 

Mezilaurus itauba 0,72 g/cm³ 0,0027 O,37 

Hymenaea courbaril 

L 

0,87 g/cm³ 0,0023 0,26 

Fonte: Autores  

 

Conforme Iawa comittee (1989) as madeiras 

podem ser classificadas de acordo com os seguintes 

valores: ρb ≤ 0,500 g.cm-³, 0,500 g.cm-³ < ρb ≤ 

0,720 g.cm-³ e ρb > 0,720 g.cm-³, sendo de 

densidade leve, média e alta, respectivamente. A 

Itaúba se qualifica como madeira de densidade 

média, Nascimento et al. (1997) obtiveram valore 

de densidade próximo de 0,70 g/cm-³ em seu 

estudo sobre agrupamento de espécies madeireiras 

da Amazônia, resultado próximo ao obtido nesse 

trabalho. Oliveira, Silva (2003) relataram que 

variações na densidade da madeira podem ser 

decorrentes de suas características anatômicas, 

como o aumento proporcional dos vasos e 

espessura da parede celular; no entanto para 

Barcelos (2007) existem outros fatores que podem 

influenciar na densidade da madeira, como as 

características genéticas, fatores ambientais e a 

qualidade do sítio em que a espécie está inserida.    

A diferença na estrutura da madeira, a presença 

de substâncias de baixo peso molecular, como 

extrativos, e os diferentes tipos de células, podem 

resultar em variação da densidade básica (COSTA, 

2006). A Itaúba por sua vez possui resistência ao 

ataque de xilófagos que degradam e apodrecem a 

madeira, bem como de fungos marinhos, apesar de 

sua trabalhabilidade ser moderadamente difícil, é 

comumente usada na construção civil, onde várias 
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estruturas são fabricadas com seu material, como: 

assoalhos, na construção naval pilares e dormentes, 

caibros e vigas (ZENID, 2009).  

A madeira de jatobá como descrita 

anteriormente, possui densidade alta, valores 

diferentes foram encontrados por Silva (2015) 

sendo de 0,736 g/cm-3. Para Klock (1989) tais 

variações podem ser decorrentes da idade, tratos 

silviculturais e dimensão do tronco. Conforme 

Mendes, et al (2001), os valores de densidade alta 

estão relacionados com o volume de espaços vazios 

presentes na madeira, já que estes se apresentam 

em pequenas quantidades, aumentando a 

quantidade de material lenhoso.  Castro et al (2015) 

em seu estudo com espécies amazônicas, concluiu 

que a espécie Hymenaea courbaril L, tem potencial 

para armazenamento de bebidas destiladas, pois 

devido sua alta densidade, as perdas do volume dos 

líquidos durante o período de armazenamento são 

reduzidas. 

Apesar de ser resistente aos fungos térmitas, é 

susceptível a fungos marinhos; possui 

aplicabilidade na construção civil na fabricação de: 

parquetes, janelas, portas e dormentes ferroviários 

(ZENID, 2009). É bastante utilizada na fabricação 

da parte interna de canoas, pois possui baixos 

índices de rachaduras (SHANLEY, MEDINA, 

2010). 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se então que, a partir da determinação 

da densidade básica, essas espécies podem ter 

vários usos, como na construção civil e uso de 

estruturas, bem como assoalhos, na construção 

naval, pilares, dormentes e pequenas embarcações.  
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar as propriedades físicas (densidade e retratibilidade) da 

madeira de amescla (Trattinickia burseraefolia (Mart.) Willd.). Foram determinadas a densidade básica, densidade 

aparente e as contrações (longitudinal, radial, tangencial e volumétrica), além do fator anisotrópico calculado pela relação 

entre as contrações tangencial e radial, conforme norma NBR 7190 da ABNT. A densidade básica média foi de 0,40 g.cm-

3 e densidade aparente de 0,49 g.cm-3. Para os valores de contração, foram encontrados para a contração longitudinal de 

1,44%, contração radial de 7,08%, contração tangencial de 8,65% e contração volumétrica de 16,32%. Já o fator 

anisotrópico foi de 1,24. A madeira de amescla nesta pesquisa foi classificada como madeira de baixa densidade. Seus 

valores de contrações foram próximos ao encontrados em outras pesquisas e seu fator anisotrópico a classifica como 

madeira de excelente qualidade. 

Palavras-chave: Propriedades físicas, contrações, fator anisotrópco. 

 

Density and retractability of the amescla wood (Trattinickia burseraefolia (Mart.) Willd.) 

 
ABSTRACT: The work was analyzed as physical properties (density and retratibility) of the amescla wood (Trattinickia 

burseraefolia (Mart.) Willd.). The measurements of density, density and shrinkage (longitudinal, radial, tangential and 

volumetric) were included, as well as the anisotropic factor, which establishes the relation between the tangential and 

radial shrinkage, according to the NBR 7190 standard of ABNT. The total consumption of 0.49 g.cm -3 was 0.40 g.cm-3 

and the bulk density was 0.49 g.cm-3. The contraction values were compared to a longitudinal contraction of 1.44%, 

radial contraction of 7.08%, tangential shrinkage of 8.65% and volumetric shrinkage of 16.32%. The anisotropic factor 

was 1.24. The amescla wood in the research was classified as low density wood. The shrinkage values were used in other 

studies and rate anisotropic and wood quality factors. 

Keywords: Physical properties, shrinkage, anisotropic rate. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A madeira foi e continua sendo um dos 

materiais mais utilizados no planeta por possuir 

características ímpares e que transformam cada 

objeto produzido a partir dela, único e singular. A 

sua variabilidade de cores, forma, comprimento, 

densidade, brilho e versatilidade de utilização, são 

características que tornam a madeira um produto 

muito nobre (JAMBERS et al., 2017). 

A amescla (Trattinickia burseraefolia (Mart.) 

Willd.) também é conhecida como amesclão, breu, 

breu-preto, breu-sucuruba, mangue, mescla, 

morcegueira, sucuruba ou sucurubeira. Pertence à 

família das Burseráceas, a qual é constituída por 21 

gêneros e mais de 610 espécies. O gênero mais 

diversificado e abundante dessa família na 

Amazônia é o Protium e as espécies mais 

conhecidas são chamadas popularmente como breu 

ou amescla (ZOGHBI et al., 1993). 

A amescla encontra-se em matas consideradas 

de transição e na floresta ombrófila densa nos 

estados brasileiros do Pará, Amazonas, Acre, Mato 

Grosso, Roraima e Maranhão 

(MADGUIMARÃES, 2012). Como características 

visuais apresenta tronco retilíneo e alto com altura 

comercial média de 9,0 metros e diâmetro a altura 

do peito (DAP) médio de 40 cm (ARRUDA, 2012). 

A madeira é classificada de cor branca, mas pode 

variar para o marrom-claro, onde o cerne e alburno 

são poucos distintos e os anéis de crescimento 

visíveis a olho nu (IBAMA, 2001). 

O setor produtivo de base florestal pode ser 

divido em diversos produtos, tais como: móveis, 

madeira serrada, celulose, entre outros. As 

aplicações da madeira são altamente dependentes 

de suas características tecnológicas, dentre estas se 

destacam a retratibilidade  e densidade básica 

(DIAS JÚNIOR et al., 2013). 

A madeira de amescla apresenta um grande 

potencial de uso, por possuir uma grande 

disponibilidade de indivíduos nas matas da região 

Amazônica, principalmente no estado de Mato 
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Grosdso. Atualmente o seu uso é quase destinado 

na totalidade para a laminação (MELO et al., 

2014). É considera uma espécie de boa 

trabalhabilidade, sendo fácil de serrar e aplainar, 

porém pode se apresentar áspera na superfície 

radial, devido à grã cruzada irregular. De modo 

geral, a sua madeira é considerada como leve 

(ARRUDA, 2012). 

Das propriedades físicas da madeira a 

densidade básica e uma das características que 

pode melhor expressar as propriedades funcionais 

da madeira (JATI et al., 2014). A contração é um 

dos mais importantes problemas práticos que 

ocorrem durante a utilização da madeira, como 

consequência da mudança do teor de umidade 

(OLIVEIRA, SILVA, 2003). A formação das 

tensões de secagem, as quais ocasionam o 

surgimento de diversos tipos de defeitos na 

madeira, em muitos casos  está relacionada aos 

fenômenos de contração da madeira (KEEY et al., 

2000). 
A qualidade da madeira pode ser entendida como a 

trabalhabilidade necessária para se produzir um tal 

produto, sendo ela o resultado da combinação de suas 

propriedades (AMORIM et al., 2013). Portanto, o 

objetivo do trabalho é avaliar as propriedades 

físicas da madeira de Trattinickia burseraefolia 

(Mart.) Willd. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção dos corpos de prova 

A madeira dos corpos de prova foi obtida em 

uma madeireira localizada na cidade de Sinop-MT, 

onde cinco tábuas de amescla (Trattinickia 

burseraefolia (Mart.) Willd.) foram selecionadas 

aleatoriamente em diferentes serrarias para a 

preparação dos corpos de prova. Estas tábuas 

vieram de madeiras isentas de defeitos, nós e casca, 

todos provenientes da região do cerne. As tábuas 

foram aplainadas e tiveram suas laterais 

esquadrejadas, para posterior confecção dos corpos 

de teste foram produzidos com uma serra circular 

de mesa. Os corpos de prova produzidos foram 

destinados a determinar as propriedades físicas. As 

amostras foram produzidas com as dimensões 

nominais de 2,0 x 2,0 x 10,0 cm (radial, tangencial 

e longitudinal). Em seguida, estas amostras foram 

encaminhadas ao laboratório para se determinar as 

suas propriedades físicas (densidade e as 

contrações).  

 

Caracterização das propriedades físicas  

As retrações lineares das amostras nas direções 

longitudinal, radial e tangencial (Equação 1) foi 

determinada para cada amostra testada, conforme 

padronização da norma NBR 7190 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1997). Os 

mesmos corpos de prova utilizados para a 

determinação das densidades. Para se obter a 

densidade básica e aparente, foi calculada a massa 

específica básica e aparente, determinadas pela 

obtenção de peso seco (massa anidra) e valores de 

volume saturado (Equações 2 e 3). Informações 

sobre o fator de anisotropia (Equação 4) foi 

adicionalmente utilizada para auxiliar na análise 

dos resultados. 

 

𝑅(𝐿,𝑅,𝑇) =  
𝐷𝑣−𝐷𝑠

𝐷𝑣
𝑥100     (Equação 1) 

𝑀𝐸𝑏 =
𝑀𝑂

𝑉𝑣
                         (Equação 2) 

𝑀𝐸𝑎 =
𝑀(𝑡)

𝑉𝑡(𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜)
             (Equação 3) 

𝐹𝐴 =
𝑅𝑇

𝑅𝑅
                              (Equação 4) 

em que: R (L, R, T) = retratibilidade longitudinal, 

radial ou tangencial linear, em%; Dv e Ds = 

dimensões lineares em volume saturado e condição 

seca, em cm; Vv e Vs = volume saturado e condição 

seca, em cm3. MEb = massa específica básica, em 

g.cm-3; MEa= massa específica aparente; FA = fator 

de anisotropia; M0 = peso seco (0%), em g. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Tabela 1 são apresentados os valores de 

densidade básica e aparente encontrados para a 

madeira de amescla. 
 
Tabela 1. Densidade básica e aparente da Trattinickia 

burseraefolia (Mart.) Willd. 

  

Densidade 

básica (g.cm-3) 

Densidade 

aparente (g.cm-3) 

Valor médio 0,40 0,49 

Valor máximo 0,47 0,58 

Valor mínimo 0,35 0,44 

CV (%) 0,41 0,47 

Fonte: os autores 

 
A espécie estudada apresentou 0,40 g.cm-3 de 

valor médio para densidade básica da madeira.  Já 

Araújo (2007) encontrou um valor de 0,50 g.cm-3 

para o valor médio de densidade básica para a 

amescla. Isso mostra que é um valor semelhante 

encontrado ao valor máximo de densidade básica 

nesse estudo. O IBAMA (1997) encontrou para a 

amescla a densidade básica um valor de 0,44 g.cm-
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3 valor este bem aproximado ao valor médio desse 

estudo. 
De acordo com o Instituto de Pesquisa Tecnológica 

- IPT (1985), madeiras com densidade básica inferiores 

à 0,50 g/cm³ são classificadas como de baixa densidade, 

madeiras com densidade básica no intervalo entre 0,50 e 

0,72 g.cm-3 
são classificadas como de média densidade 

e madeira com densidade básica acima de 0,72 g.cm-3
. 

Coradin et al. (2010) e Silveira et al. (2013), 

classificaram as madeiras de baixa densidade 

aquelas onde apresentam valores abaixo de 0,55 

g.cm-3 de densidade básica. Então mediante ao valor 

médio encontrado nessa pesquisa, mostra que a madeira 

da amescla é considerada de baixa densidade. 

No estudo de Jati et al. (2014), com espécies da 

savana de Roraima no Norte da Amazônia 

brasileira, registrou uma média de densidade básica 

da madeira de 0,592 g.cm-3. A densidade básica 

influencia na velocidade de queima da madeira 

durante a processo de conversão de energia 

(CINTRA, 2009). Com isso, madeiras de maior 

densidade potencialmente são utilizadas para 

produção de carvão vegetal, por possuir um maior 

poder calorífico (SANTOS, 2010). 

Já para a densidade aparente o valor médio 

encontrado para a amescla foi de 0,49 g.cm-3. 

Arruda (2012) considerou a madeira leve, com 

densidade aparente de 0,52 g.cm-3, valor bem 

aproximado ao valor médio encontrado. Alguns 

autores (BESLEY, 1966, SHIMOYAMA, 

BARRICHELO, 1991) explanam nos seus 

trabalhos que a densidade é um dos mais 

importantes parâmetros para avaliar a qualidade da 

madeira, por apresentar fácil determinação e estar 

relacionado a diversas outras características do 

material.  

Hellmeister (1982) diz que a densidade é uma 

das propriedades físicas mais importantes para a 

caracterização da madeira destinadas para a 

construção civil, fabricação de painéis e chapas, ou 

na indústria moveleira. Dentro de uma mesma 

árvore pode ocorrer variações na densidade da 

madeira, bem como entre indivíduos de uma 

mesma espécie e tal variabilidade ocorre em função 

dos mais diversos fatores, sendo eles: de fatores 

genéticos, fatores do meio e silviculturais (VALE 

et al., 1999). 
A retratibilidade da madeira foi avaliada através da 

contração linear nos diferentes eixos da madeira 

(longitudinal, tangencial e radial), da contração 

volumétrica e do fator anisotrópico (Tabela 2) 

 

 
Tabela 2. Valores médio, máximo e mínimo de contração longitudinal, contração radial, contração volumétrica e fator anisotrópico da 

Trattinickia burseraefolia (Mart.) Willd. 

  
Contração 

Longitudinal(%) 

Contração 

Radial(%) 

Contração 

Tangencial(%) 

Contração 

Volumétrica(%) Fator Anisotrópico 

Valor médio 1,44 7,08 8,65 16,32 1,24 

Valor máximo 2,45 10,01 12,58 21,05 1,78 

Valor mínimo 0,50 4,43 5,74 11,09 1,02 

CV (%) 0,55 1,58 1,96 3,11 0,20 

Fonte: os autores 

Bressan et al. (2014) encontrou para 

Trattinickia burseraefolia (Mart.) Willd. valores de 

contração longitudinal, contração radial, contração 

tangencial, contração volumétrica e fator 

anisotrópico em condições secas na testemunha de 

0,99 %, 7,64 %, 9,14 %, 16,85 % e 1,30 

respectivamente. Já nessa pesquisa os valores 

médios encontrados foram valores semelhantes, 

onde a contração longitudinal de 1,44%, contração 

radial de 7,08%, contração tangencial de 8,65%, 

contração volumétrica de 16,32% e fator 

anisotrópico correspondente a 1,24. 

Já Araújo (2007) encontrou um valor médio de 

contração tangencial de 6,8% e contração radial de 

4,1%, valores um pouco abaixo dos encontrados 

nessa pesquisa. Na mesma pesquisa os autores 

observaram para o Protium sp. valores de 9,8% 

para contração tangencial e de 5,1 de contração 

radial, sendo esta espécie também pertencente à 

família das Burseráceas.  

Em Eucalyptus resinífera o valor encontrado 

para contração radial foi de 6%, o de contração 

tangencial de 10,7 e de contração volumétrica de 

16,3 % (ELOTÉREO et al., 2015), sendo bastante 

similar ao encontrado para a amescla neste 

trabalho. As contrações têm relação direta com a 

densidade da madeira, quando se tem uma maior 

densidade, há uma menor retratibilidade da 

madeira, e quanto menor a densidade, há uma 

maior probabilidade de se terem maiores 

contrações na madeira. Espécies mais densas 

possuem maior estabilidade dimensional, por 

possuir uma maior quantidade de lenho por volume 

de madeira. 

Uma anisotropia de contração igual a 1 

representa uma alteração igual de dimensões nos 
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sentidos radial e tangencial, situação considerada 

ideal e que não provocaria formação de tensões 

internas (DURLO, MARCHIORI, 1992; CHIES, 

2005). Os mesmos autores (DURLO; 

MARCHIORI, 1992; CHIES, 2005) estabeleceram 

a classificação da madeira em função dos seus 

coeficientes de anisotropia, e a amescla é 

classificada como excelente qualidade, pois está no 

intervalo entre 1,2 a 1,5 de fator anisotrópico, 

podendo ser utilizada para os mais diversos usos, 

principalmente aqueles que não permitem 

empenamentos, ocorrendo em madeiras como 

cedro, sucupira, mogno, balsa, entre outras 

espécies. 

Segundo Chies (2005) o fator anisotrópico, não 

pode ser utilizado de forma isolada, pois esse fator 

não caracteriza uma madeira como sendo estável, 

pois pode causar uma impressão de falsa 

instabilidade, mas a utilização da madeira para 

produtos finais de alta estabilidade requer um fator 

anisotrópico baixo, ou seja, maior estabilidade 

dimensional da madeira. Este fator anisotrópico é 

bastante utilizado para tomar decisões sobre a 

qualidade da madeira e qual madeira deve ser 

indicada para determinada finalidade. 

 

CONCLUSÕES 

A madeira amescla (Trattinickia burseraefolia 

(Mart.) Willd.) apresentou-se como de baixa 

densidade – densidade básica de 0,40 g.cm-3 e a 

densidade aparente foi de 0,49 g.cm-3, sendo 

considerada uma madeira leve. 

As contrações (radial, tangencial e volumétrica) 

para a madeira de amescla encontradas foram 

semelhantes à de outras pesquisas, sendo a 

contração longitudinal de 1,44%, contração radial 

de 7,08%, contração tangencial de 8,65% e a 

contração volumétrica de 16,32%. 

Segundo o fator anisotrópico (1,24) é uma 

madeira considerada excelente qualidade, podendo 

ser utilizada para os mais diversos usos, não 

havendo restrição quanto a sua aplicabilidade. 
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Efeito do preparo do solo nas propriedades físicas da madeira de Eucalyptus sp. 
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RESUMO: O gênero Eucalyptus sp. é o mais plantado no Brasil para atender a demanda por produtos florestais de 

diversos setores. Devido ao interesse, é necessário conhecer quais propriedades podem afetar a qualidade da madeira. O 

tipo de preparo do solo e local de plantio são fatores que podem influenciar nas características de crescimento e 

tecnológicas desta matéria-prima. Diante disso, objetivou-se avaliar a influência de dois tipos de preparo do solo, o 

motocoveamento e a subsolagem, nas propriedades físicas da madeira de Eucalyptus sp. implantados em áreas de relevo 

acidentado. Foram coletadas 6 árvores de um clone comercial, aos 4 anos de idade, e retirados discos nas posições 

correspondentes a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial do fuste. A determinação da umidade, base massa 

seca, foi feita pelo método descrito na norma ASTM D 4442-92. A densidade básica foi obtida pelo método hidrostático 

de acordo com o método descrito na norma NBR 11942. Os dados foram submetidos à análise de variância e a avaliação 

do padrão de variação da densidade básica no sentido longitudinal foi feita aplicando-se o ajuste de modelo de regressão. 

O teor de umidade médio e a densidade básica das madeiras não apresentaram variações significativas para o 

motocoveamento e subsolagem, respectivamente. Para explicar o padrão de variação longitudinal da densidade básica dos 

Eucalyptus sp. foi obtido uma equação polinomial de quarta potência no ajuste do modelo de regressão.   

Palavras-chave: Densidade básica, Umidade da madeira, Qualidade da madeira. 

 

Effect of soil preparation on the physical properties of Eucalyptus sp. wood 

 
ABSTRACT: The genus Eucalyptus sp. is the most planted in Brazil to meet the demand for forest products from various 

sectors. Due to the interest, it is necessary to know which properties can affect the quality of the wood. The type of soil 

preparation and planting site are factors that can influence the growth and technological characteristics of this raw 

material. The objective of this study was to evaluate the influence of two types of soil preparation, semimechanized hollow 

and subsoiling, on the physical properties of Eucalyptus sp. deployed in rugged relief areas. Six trees were collected from 

a commercial clone at 4 years of age, and discs were collected at the positions corresponding to 0%, 25%, 50%, 75% 

and 100% of the commercial height of the stem. The determination of moisture, dry mass basis, was done by the method 

described in ASTM D 4442-92. The basic density was obtained by the hydrostatic method according to the method 

described in standard NBR 11942. Data were submitted to analysis of variance and the evaluation of the basic density 

variation pattern in the longitudinal direction was done by applying the model adjustment of regression. The average 

moisture content and the basic density of the wood did not show significant variations for the semimechanized hollow 

and subsoil, respectively. To explain the longitudinal variation pattern of the basic density of Eucalyptus sp. a fourth 

power polynomial equation was obtained in the adjustment of the regression model. 

Keywords: Semimechanized hollow, Subsoiling, basic density. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O gênero Eucalyptus sp. vem sendo 

amplamente utilizado no Brasil em muitos setores 

por apresentar alta produtividade e rápido 

crescimento. Sua madeira possui diversas 

aplicações, tornando-se de grande importância 

econômica para o país. Devido ao amplo interesse 

na espécie, existe a necessidade de conhecer quais 

propriedades podem afetar a qualidade da madeira. 

Diante dos fatores que possam alterar essas 

características, podemos ressaltar o plantio em 

áreas de encosta. Para Monteiro et al. (2010), 

árvores plantadas em encostas e sujeitas a ação do 

vento tendem a formar um lenho diferenciado, 

denominado lenho de reação, conhecido, nas 

folhosas, como lenho de tração. 

Gatto et al. (2003), afirmam que o preparo do 

solo visa facilitar a absorção de água e nutrientes, 

auxiliando o crescimento do sistema radicular e 

estabelecimento das mudas. Logo, esse tem como 

objetivo descompactar o solo para diminuir a 

resistência e facilitar a expansão das raízes da 

planta. O preparo é feito de forma manual, semi-

mecanizado ou mecanizado, tendo foco nos dois 
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últimos, ressaltando os métodos de 

motocoveamento e subsolagem, respectivamente. 

Desta forma, a qualidade da madeira pode estar 

exposta às modificações por diversos fatores. As 

principais propriedades físicas da madeira são a 

densidade básica e a umidade. Estas estão 

diretamente relacionadas às outras propriedades da 

madeira.  

Sendo assim, esse trabalho objetivou-se avaliar 

as propriedades físicas da madeira de Eucalyptus 

sp. implantados em áreas de relevo acidentado 

baseando-se em dois tipos de preparo do solo: 

motocoveamento e a subsolagem.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Obtenção do material de estudo 

Para as análises deste estudo foram coletadas 

madeiras de clones de Eucalyptus sp. com as 

mesmas características genéticas e com idade de 4 

anos, provenientes de povoamentos implantados 

pela CAETEX Florestal S.A, localizado na Usina 

Cachoeira, no município de Maceió, Alagoas.  

Foram estudados os plantios sob dois tipos de 

preparo do solo, a subsolagem e o 

motocoveamento. Foram lançadas parcelas de 15 x 

15 m (225 m²) em talhões com espaçamento de 

3,0m x 2,5m, em seguida realizou-se a mensuração 

dos diâmetros à 1,30 m do solo (DAP) (no sentido 

declive da encosta – aclive da encosta) das 30 

árvores contidas dentro desta área amostral. Após a 

obtenção das medidas de DAPs, calculou-se o valor 

médio do local amostrado (árvore média). A Tabela 

1 apresenta os valores médios obtidos para altura 

total, altura comercial e DAP das árvores coletadas 

por tipo de preparo do solo

 

 

Após marcação das árvores médias, foram 

abatidas três árvores para cada tipo de preparo do 

solo, somando seis indivíduos. De cada árvore 

abatida, foram retirados discos de 5 cm a 0%, 25%, 

50%, 75% e 100% da altura comercial do fuste, 

considerando o diâmetro mínimo de 4 cm, para 

análise das propriedades físicas. 

 

Preparo do material 

Os discos foram subdivididos em quatro 

cunhas. Duas seções opostas foram designadas 

para a obtenção da densidade básica e as outras 

para determinação de umidade. 

 

Determinação da Umidade 

O teor de umidade das madeiras foi obtido logo 

após a coleta. Os discos foram reduzidos em 

cunhas opostas com auxílio de um facão. Em 

seguida, as amostras foram pesadas em balança 

analítica com precisão de 0,01 g e secas em estufa 

de circulação de ar forçada, até atingirem massa 

constante. Para determinar a umidade (base massa 

seca) seguiram-se os procedimentos descritos na 

norma ASTM D 4442-92 (ASTM, 2013). 

 

Determinação da Densidade Básica (DB) 

A densidade básica foi obtida pelo método 

hidrostático, descrito na norma NBR 11942, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS – ABNT, 2003), onde as amostras, que 

estiveram submersas em tanque d’água para atingir 

completa saturação, foram imersas em um Becker 

com água, pesado em uma balança semi-analítica, 

com 0,01g de precisão. As análises das madeiras 

foram realizadas no Centro de Ciências Agrárias 

(CECA) da Universidade Federal de Alagoas. 

 

Análise dos dados 

Para avaliar a influência do tipo de preparo do 

solo sobre as propriedades físicas, os valores 

médios forma submetidos ao teste de variância (P 

≤ 0,05). Para a avaliação do padrão de variação da 

densidade básica no sentido longitudinal 

(base/topo) das árvores foi feito o ajuste de modelo. 

A avaliação do modelo ajustado foi de acordo com 

a significância da regressão testada pelo teste “F” a 

5% de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Teor de umidade da madeira 

Tabela 1. Valores médios da altura total, altura comercial e DAP para os dois tipos de tratamento do solo. 

Tratamento Altura total (m) Altura comercial (m) DAP (m) 

Subsolagem 21,57 19,07 12,74 

Motocoveamento 20,38 17,95 13,2 
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Os valores médios de umidade por tipo de preparo 

de solo estão apresentados na Tabela 2

.

 

Observando-se os dados da Tabela 2, houve um 

grande percentual de umidade em ambos os 

tratamentos e a capacidade de retenção de água não 

variou entre os tipos de preparo do solo, logo 

tiveram resultados próximos, no entanto não houve 

um teste estatístico para confirmação. 

Oliveira, Hellmeister e Filho (2005) afirmam 

que madeiras com maior densidade possuem menor 

volume de vazios internos e menor espaço para 

preenchimento com água livre. Sendo assim, esses 

dois fatores se relacionam negativamente. 

De acordo com estes autores, o teor de umidade 

do E. grandis, aos 16 anos, apresentou maiores 

variações, de até 102,3%. Em comparação, os 

dados desse estudo apresentaram valores 

superiores. Ainda assim, os altos valores de 

umidade podem ser influenciados por estarmos 

trabalhando com uma madeira juvenil, de apenas 4 

anos. 

 

Densidade Básica (DB) da madeira 

Na Tabela 3 podemos observar os valores médios 

da densidade básica das madeiras de Eucalyptus 

sp. por tipo de preparo do solo

.
Tabela 3. Valores médios da densidade básica da madeira de Eucalyptus sp. por tipo de preparo do solo. 

Tratamento DB média (g/cm³) DP CV (%) 

Motocoveamento 0,382 0,014 3,57 

Subsolagem 0,378 0,024 6,22 

DP: desvio padrão da média; CV: Coeficiente de variação. 

Para densidade básica não foi encontrado 

diferença significativa para os tipos de preparo do 

solo pela análise de variância a 5% de 

significância. 

Os valores médios foram de 0,378 e 0,382, 

respectivamente para os tratamentos de 

subsolagem e motocoveamento. Estes valores 

indicam uma densidade básica baixa para estas 

madeiras. 

Trabalhos como o de Ferreira e Kageyama 

(1978) apresentaram valores de 0,430 g/cm³ a 

0,500 g/cm³ como o ideal para algumas espécies de 

eucalipto aos 5 a 7 anos de idade. São médias ideais 

para o uso da madeira para fabricação de papel e 

celulose. Fábricas de painéis de madeira procuram 

trabalhar com densidades básicas entre 0,420 a 

0,480 g/cm³ (SOUZA et al., 2012). Nota-se que os 

valores obtidos foram inferiores aos citados, 

porém, na literatura pode-se encontrar que a 

densidade básica geralmente é maior com o 

aumento da idade, como no estudo de Meneses et 

al. (2015). Logo, o fator idade pode ter sido de 

grande influência na determinação da densidade 

básica, visto que as madeiras deste estudo são de 

povoamentos jovens, de apenas 4 anos. Ainda 

assim, os dois tipos de preparo do solo 

apresentaram variações próximas aos valores 

ideais. 

Para o padrão de variação longitudinal da 

densidade básica foram encontrados coeficientes 

de determinação (R²) de 0,25 e 0,08, 

respectivamente, para motocoveamento e 

subsolagem. Estes valores demonstram baixo 

ajuste para o modelo de regressão linear simples 

entre as variáveis posição longitudinal e densidade 

da madeira, para os dois tipos de preparo do solo. 

A análise de variância da regressão apresentou 

valores de F para motocoveamento e subsolagem 

de 1,02 e 0,25, respectivamente, sendo estes não 

significativos para a distribuição F de Fisher a um 

nível de 5% de probabilidade de erro. Portanto, o 

modelo genérico de regressão linear simples (Y = 

a + bX + erro) não representa o comportamento dos 

dados.  

Tabela 2.  Valores médios de umidade por tipo de preparo do solo. 

Tratamento Umidade (%) DP CV (%) 

Subsolagem 145,8 5,8 4,0 

Motocoveamento 142,2 8,6 6,0 

DP: desvio padrão da média; CV: Coeficiente de variação. 
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A Figura 1 apresenta a dispersão dos dados de 

densidade da madeira em função da posição 

longitudinal das árvores. 

 

 
Figura 40. Gráfico de dispersão de densidade básica (g/cm³) 

por posição longitudinal. 

O modelo que mais representou os dados foi o 

de regressão polinomial de quarta ordem, com R² 

de 1 para as duas formas de preparo do solo. As 

equações 1 e 2 representam os modelos que 

descrevem a relação entre densidade da madeira e 

posição longitudinal para motocoveamento e 

subsolagem, respectivamente. 

 

𝑌 =  −1,7351𝑥4  +  3,7582𝑥3 –  2,5956𝑥2  +
 0,5731𝑥 +  0,3763  (Equação 1) 

𝑌 =  0.6624𝑥4 −  1.4416𝑥3  +  1.0554𝑥2  −
 0.2948𝑥 +  0.4057  (Equação 2) 

 

Ainda sobre o padrão de variação longitudinal, 

e de acordo com a Figura 1, nota-se para o 

motocoveamento um brusco decréscimo inicial da 

densidade básica ocorridas entre as alturas da base 

e próxima à 25%, em seguida, observa-se um leve 

incremento ao longo das alturas relativas com 

pequenas oscilações. Já para a subsolagem, 

verifica-se um brusco aumento inicial da densidade 

básica entre a altura da base (0,376 g/cm³) até a 

posição de 25% de altura (0,409 g/cm³), seguido 

por um brusco decréscimo até a posição de 50% da 

altura relativa (0,375 g/cm³). Já as outras posições 

apresentaram pequenas oscilações.  

Diferentes padrões de variações longitudinais 

podem ser encontrados para as madeiras. Vale et al. 

(1999) estudaram a Acacia mangium e observaram 

uma tendência de diminuição da densidade básica 

até a metade da altura, crescendo daí até o topo, 

sem, no entanto, alcançar os valores da base. Alzate 

et al. (2005) descreve três tipos para o padrão de 

variação de E. salligna: o crescimento já 

mencionado na Acácia, o modelo de pequeno 

aumento no sentido base-topo e uma variação 

caracterizada pela diminuição da densidade no 

sentido longitudinal.   
Comparando com esses modelos, pode-se 

considerar que os tratamentos apresentaram 

variação pouco semelhantes, onde o 

motocoveamento se assemelha ao terceiro tipo, 

diferenciando-se por suas oscilações. Enquanto que 

a subsolagem recorda o padrão descrito por Vale et 

al. (1999). 

Entretanto, o padrão de variação observado para 

os dois tratamentos, principalmente para 

subsolagem, demonstra grande dispersão da 

densidade básica na árvore, explicado pela 

presença de madeira juvenil. Ademais, esse padrão 

pode ser alterado com o envelhecimento da árvore. 

O decréscimo na densidade básica, para 

Trugilho et al (1996), frequentemente associa-se à 

proporção de madeira juvenil na árvore, alterando 

os padrões de variação longitudinal, logo, 

tornando-o menos consistente que sua variação 

radial.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o teor de umidade da madeira 

apresentou grande percentual nos dois tratamentos, 

porém não houve variação, resultando em valores 

muito próximos. Assim, como o teor de umidade, a 

densidade básica do Eucalyptus sp. não apresentou 

variações significativas.  

O padrão de variação longitudinal da densidade 

básica apresentou grande dispersão, devido a 

presença de madeira jovem. Mesmo não diferindo 

estatisticamente na densidade básica em relação às 

fontes de variação, existe a possibilidade de 

encontrá-las nas propriedades anatômicas, sendo 

necessários mais estudos nessa área. 

Contudo, é indicado que existam novos estudos 

do tipo de preparo do solo para árvores adultas, 

para conhecer o padrão de variação entre as 

madeiras das duas idades e a interação com a 

densidade básica. 
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RESUMO: O eucalipto tem sido uma árvore que apresenta grande interesse econômico devido suas características 

energéticas e crescimento satisfatório. O tipo de plantio em que este pode ser submetido pode condicionar alterações na 

sua qualidade, podendo ser realizado, principalmente, por subsolagem ou motocoveamento. A composição química da 

madeira fornece conhecimento sobre sua qualidade e potencial energético. O estudo do teor de cinzas indica o conteúdo 

mineral presente na madeira sendo de grande importância fabril. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito do preparo do solo no teor de cinzas de Eucalyptus sp. Foi analisado o teor de cinzas de seis árvores de clones 

comerciais de Eucalyptus sp, onde três eram oriundas de plantios por motocoveamento e os outros três por subsolagem. 

Estas possuíam mesma procedência genética e foram trituradas para serem utilizadas como serragem. O ensaio foi feito 

seguindo o método descrito na norma ASTM D-1102-84. O teor de cinzas demonstrou-se dentro do padrão 

recomendado, entretanto, os dois tratamentos apresentaram médias semelhantes, onde estes não variaram estatisticamente. 

Palavras-chave: Qualidade da madeira, Potencial energético, Componentes inorgânicos. 

 

Effect of soil preparation on the ash content of Eucalyptus sp. 

 
ABSTRACT: Eucalyptus has been a tree that presents great economic interest due to its energetic characteristics and 

satisfactory growth. The type of planting in which it can be submitted can condition changes in its quality, and can be 

realized, mainly, by subsoiling or semimechanized hollow. The chemical composition of the wood provides knowledge 

about its quality and energy potential. The study of the ash content indicates the mineral content present in the wood 

being of great importance factory. In this context, the objective of this work was to evaluate the effect of soil preparation 

on the ash content of Eucalyptus sp. The ash content of six commercial clone trees of Eucalyptus sp was analyzed, where 

three were from plantations by semimechanized hollow and the other three by subsoiling. These had the same genetic 

origin and were crushed to be used as sawdust. The test was done following the method described in ASTM D-1102-84. 

The ash content was shown to be within the recommended standard, however, the two treatments presented similar 

averages where they did not vary statistically. 

Keywords: Quality of wood, Energy potential, Inorganic components. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A composição química da madeira é 

caracterizada pela presença de componentes 

elementares e moleculares (KLOCK et al., 2009), 

onde o segundo é composto pela celulose, 

hemiceluloses e lignina, caracterizados por seu alto 

peso molecular, e os extrativos e cinzas, baixo peso 

molecular. A quantidade desses componentes na 

madeira determina suas propriedades físicas e a 

finalidade comercial. (NEVES et al., 2011). 

Cardoso et al. (2001) define as cinzas como o 

resíduo inorgânico que permanece após a queima 

da matéria orgânica, onde indica o conteúdo de 

minerais presentes na madeira. O teor de cinzas 

(minerais) na madeira é muito influenciado pelo 

tipo de solo, pela fertilização química das plantas e 

pela fisiologia de cada espécie (SÁ, 2014). Ele 

varia de acordo com a espécie, quantidade de casca, 

e pela presença de terra e areia (SANTANA, 2009), 

que contaminam a madeira nos processos de 

colheita, arraste ou empilhamento das toras. 

A determinação do teor de cinzas é uma análise 

de muita importância no âmbito fabril em geral, 

principalmente da madeira de eucalipto que vêm 

sendo vastamente utilizada em fábricas de papel e 

celulose, bioenergia, produção de carvão vegetal 

para siderurgia, etc. 

Silva (2016) ressalta que altos teores de cinzas 

resultam na emissão de partículas durante a 

queima, podendo danificar equipamentos. Garcia 

(2010) corrobora ao explicar que a geração de 

resíduos aumenta a necessidade de manutenção, 

elevando os custos do combustível. 

Desde meados de 1909, o eucalipto é a árvore 

mais utilizada no Brasil para diversos fins por 

possuir características que lhe conferem excelentes 
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qualidades mecânicas e em virtude de seu ciclo de 

cultivo ser inferior ao de outras espécies como o 

Pinus sp. (GLUITZ e MARAFÃO, 2013).  

Baseando-se na ampla utilização da madeira do 

eucalipto, estudam-se fatores que possam alterar 

suas propriedades e qualidade. O tipo de plantio 

pode condicionar melhor desenvolvimento de 

raízes e absorção de nutrientes pelas plantas. Este 

pode ocorrer, principalmente, de duas formas: pelo 

motocoveamento (semi-mecanizado) ou 

subsolagem (mecanizado).  

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o 

teor de cinzas de madeiras de Eucalyptus sp. 

submetidas a dois tipos de preparo do solo: 

motocoveamento e subsolagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para este estudo foram utilizadas madeiras de 

clones de Eucalyptus sp. com as mesmas 

características genéticas e com idade de 4 anos, 

provenientes de povoamentos implantados pela 

CAETEX Florestal S.A, localizado na Usina 

Cachoeira, no município de Maceió, Alagoas.  

O estudo baseou-se em dois tipos de preparo do 

solo para plantio: a subsolagem e o 

motocoveamento. Diante disto, foram abatidos três 

indivíduos para cada tratamento, totalizando seis 

árvores. 

De cada árvore abatida, foram retirados discos 

de 5 cm espessura a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% 

da altura comercial do fuste, considerando o 

diâmetro mínimo de 4 cm. O material foi 

submetido à trituração em moinho tipo Willey para 

tornar-se serragem e, em seguida, classificados em 

conjunto de peneiras de 40 e 60 mesh, utilizando-

se para os ensaios a porção retida na peneira de 60 

mesh.  

Para a análise de teor de cinzas, foi preparada 

uma amostra composta contendo as cinco posições 

da altura comercial da árvore, utilizando-se 2 g de 

cada amostra seca. O experimento seguiu a 

metodologia descrita na norma ASTM D-1102-84 

(ASTM, 2003). 

Para avaliar a influência do tipo de preparo do 

solo no teor de cinzas os valores médios foram 

submetidos ao teste de variância (P ≤ 0,05).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios do teor de cinzas por tipo de 

preparo de solo estão apresentados na Tabela 1. A 

Tabela 2 exibe a análise de variância do teor de 

cinzas para os dois tratamentos

.
Tabela 11. Valores médios do teor de cinzas por tipo de preparo do solo 

Tratamento Teor de cinzas (%) DP CV (%) 

Motocoveamento 0,96 0,07 7,42 

Subsolagem 0,99 0,04 4,47 

DP: Desvio padrão; CV: Coeficiente de variação  
 

Tabela 12. Análise de variância para o teor de cinzas considerando tipo de preparo do solo 

Fonte de Variação GL SQ QM FC PR>FC 

Tratamento 1 0,001838 0,001838 ns 0,269 0,6314 

Resíduo 4 0,02733 0,006833   

Total 5 0,029171    

CV (%) 8,47 

Média 0,975833 

GL: Grau de liberdade; Cv (%): Coeficiente de variação; ns: não significativo 

 

Não houve diferença significativa para a 

variável teor de cinzas de madeiras plantas em dois 

tipos de preparo do solo. A quantidade de cinzas 

variou pouco tanto para madeiras oriunda de área 

subsolada quanto para madeira proveniente de área 

motocoveada. 

Os resultados observados variaram de 0,96% a 

0,99% para os dois tratamentos. Estes valores 

encontram-se abaixo de 1%, resultado satisfatório 

para uso de madeiras como fonte energética por 

exemplo. Estudos com madeiras de Eucalyptus 

apresentam valores baixos para teor de cinzas. 

Garcia et al (2013), em um estudo sobre pellets, 

encontrou para o eucalipto teor de cinzas que 

0,93%, corroborando com o os apresentados neste 

estudo. Entretanto, Pereira et al (2013) apresenta 

uma variação de 0,33% a 0,64%, demonstrando 

uma madeira com menor quantidade de impurezas. 

O teor de cinzas da madeira influi em seu potencial 

calorífico, demonstrando-se inversamente 

proporcional a este. Entretanto, os valores aqui 

apresentados encontram-se dentro do valor médio 

requerido. Entre os componentes inorgânicos, altos 

teores de enxofre (S) são indesejáveis nos 
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processos siderúrgicos, por influenciar na 

qualidade das ligas de ferro. Segundo Sá (2014), 

em indústrias de celulose, o Ca tem grande 

facilidade em formar carbonato de cálcio durante o 

processo de polpação, podendo, posteriormente, 

causar incrustações nos equipamentos. Além disso, 

alguns metais de transição, principalmente o Cu, o 

Fe e o Mn, podem afetar negativamente o 

desempenho dos estágios de branqueamento. 

 

CONCLUSÃO 

O teor de cinzas de Eucalyptus sp. não variou 

significativamente para os tratamentos 

motocoveamento e subsolagem. Entretanto, é 

necessário que sejam realizados ensaios para 

determinação de outras propriedades químicas, 

como teor de lignina, extrativos e holocelulose, e 

potencial calorífico. 
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RESUMO: Os setores industriais de confecção pisos, laminados e alguns mobiliários priorizam o uso de madeira oriunda 

de áreas nativas. Neste contexto, a Astronium lecointei por ser uma espécie nativa da floresta amazônica com 

cores vividas, brilho moderado, odor imperceptível, densidade elevada, e muito durável sua madeira apresenta 

alto valor comercial. E com base nisto, o presente trabalho teve como objetivo verificar a influência da 

densidade na dureza Janka na madeira de Astronium lecointei. As amostras de madeira foram confeccionadas 

em uma serraria da cidade, de modo que, as amostras ensaiadas fossem de pelo menos três indivíduos distintos, 

originando 40 corpos de prova seguindo as normas técnicas da NBR 7190/97 para a realização do teste de 

dureza e densidade aparente. A dureza janka observada para a face tangencial   alcançou 6747,01 N, radial 

6867,58 N e axial 5795,40 N. Verificando a correlação entre a dureza Janka e massa específica básica da 

madeira de Astronium lecointei conclui-se que, existe uma correlação positiva entre estas. Sendo a massa 

específica uma propriedade física de fácil mensuração que pode ser usada de forma prática para associação 

com outros caracteres.  
Palavras-chave: Propriedades mecânicas, propriedades físicas, dureza Janka. 

 

Influence of density in janka hardness in wood Astronium lecointei 

 
ABSTRACT: The manufacturing sectors of flooring, laminates and some furniture prioritize the use of wood originating 

from native areas. In this context, Astronium lecointei for being a native species of the Amazonian forest with vivid colors, 

moderate brightness, imperceptible odor, high density, and very durable wood presents high commercial value. Based 

on this, the present work had as objective to verify the influence of the density on the Janka hardness in the wood of 

Astronium lecointei. The wood samples were made in a city sawmill, so that the samples tested were from at least three 

different individuals, giving rise to 40 specimens following the technical standards of NBR 7190/97 for the hardness and 

density test apparent. The janka hardness observed for the tangential face reached 6747.01 N, radial 6867.58 N and axial 

5795.40 N. Checking the correlation between the Janka hardness and the basic specific mass of Astronium lecointei wood, 

it is concluded that, there is a correlation between them. Since the specific mass is an easily measurable physical property 

that can be used in practice for association with other karat. 

Keywords: Mechanical properties, physical properties, janka hardness. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização da madeira seja para fins de 

construção civil, movelaria, indústria têxtil ou 

mesmo produção de energia, dependem 

primordialmente do conhecimento das 

características tecnológicas deste material.  

E de maneira geral, o que limita e condiciona o 

uso da madeira além do grau de facilidade de 

processa-la, são as propriedades físicas, químicas, 

mecânicas e biológicas que se manifestam de 

maneira diferente entre um grupo de indivíduos de 

uma mesma espécie e dentro da árvore nos sentidos 

radial e axial, e essa elevada diversidade das 

características, é proveniente da heterogeneidade 

que há dentro da própria floresta assim como 

fatores internos inerentes do indivíduo (SILVA 

FILHO et al., 1992; MARCHESAN et al., 2018).  

Desta forma, a mensuração da variação dos 

parâmetros tecnológicos da madeira, pode 

contribuir para escolha do equipamento adequado 

para seu desdobramento e qualidade do produto 

final, e entre esses parâmetros destacam-se as 

propriedades físicas e mecânicas (LOBÃO et al., 

2014; ALVES et al., 2011).  

Entre as propriedades físicas, a massa específica 

se destaca como uma das mais importantes para as 

indústrias que possuem a madeira como matéria 

prima, pela sua fácil determinação e por estar 

associada a características básicas de interesse 

econômico dos produtos originados da madeira 
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(MIRANDA et al., 2012; BONDUELLE et al., 

2015) 

Outro atributo que está associado à 

trabalhabilidade da madeira e suas aplicabilidades 

é a dureza, definida como a capacidade que um 

corpo sólido tem de resistir à penetração de outro 

corpo sólido, por meio de uma força aplicada sobre 

a superfície do material a ser testado, sendo essa 

uma das principais características a serem 

estudadas pelas indústrias de pisos de madeira, 

laminados e para mobiliário de cozinha e escritório 

(HANSSON, ANTTI, 2006; MELO, 2010; SILVA 

FILHO et al., 1992). 

Para o estudo dessa propriedade mecânica, os 

métodos de Janka, Brinell e Rockwell tem sido os 

mais usados. Entre estes, Silva Filho et al., (1992) 

destacam o uso do método Janka, que compreende 

uma adaptação do Brinell como o mais satisfatório 

para as aplicabilidades anteriormente citadas. 

E considerando o avanço do setor florestal e a 

crescente demanda por produtos florestais no 

Brasil, o estudo das características tecnológicas das 

espécies madeireiras surge como uma ferramenta 

de descentralização do uso de algumas espécies 

nativas do bioma amazônico, que segundo Santos 

et al., (2010) ainda representa uma forte pressão 

sobre uma restrita variedades de ínvidos da floresta 

nativa. E mesmo que a produção anual de madeira 

de reflorestamento no Brasil ultrapasse a escala dos 

100 milhões de metros cúbicos, os setores 

industriais de confecção pisos, laminados e alguns 

mobiliários priorizam o uso de madeira oriunda de 

áreas nativas (REZENDE et al., 2007). 

Neste contexto, a Astronium lecointei por ser 

uma espécie nativa da floresta amazônica com 

cores vividas, brilho moderado, odor 

imperceptível, densidade elevada e alta 

durabilidade, o que confere significativo valor 

comercial a sua madeira (ELEOTÉRIO, SILVA, 

2012). Com base nisto, o presente trabalho teve 

como objetivo verificar a influência da densidade 

na dureza Janka na madeira de Astronium lecointei.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de madeira da espécie selecionada 

para este trabalho foram confeccionadas em uma 

serraria da cidade, de modo que, as amostras 

ensaiadas fossem de pelo menos três indivíduos 

distintos, originando 40 corpos de prova seguindo 

as normas técnicas da NBR 7190/97 para a 

realização do teste de dureza e densidade aparente.  

O procedimento experimental foi conduzido no 

Laboratório de Tecnologia da Madeira da 

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na 

cidade de Sinop-MT.  

Determinou-se a massa específica aparente pela 

relação entre a massa (gramas) e o volume (cm3) 

através do método estereométrico (Equação 1), 

onde realizou-se a determinação do volume pela 

mensuração das dimensões das amostras com 

paquímetro digital. 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 (g/cm³)  Equação 1 

Para a realização do teste de dureza foram 

utilizados corpos de prova de 5x5x5 cm (largura x 

altura x comprimento). O ensaio iniciou utilizando 

uma esfera de 1 cm² a uma velocidade de 

deformação de 6mm/min, testado nas posições 

radial, tangencial e axial dos corpos de prova. O 

carregamento foi crescente até que a esfera 

penetrasse a uma profundidade de igual dimensão 

para todos os corpos de prova, anotando suas 

respectivas cargas máximas que correspondem aos 

coeficientes de dureza. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Determinadas as densidades de corpos-de-

prova preparados e ensaiados de acordo com a 

norma NBR 7190/97, pôde-se constatar que a 

densidade média  da madeira de Astronium 

lecointei apresentou valor médio de 0,81 g/cm³, 

sendo enquadrada na classificação de madeiras 

pesadas ou de alta densidade de acordo com 

estudos realizados por Coradin et al., (2010); 

Silveira et al., (2013). 

A dureza janka observada no sentido tangencial 

variou entre 5891,5 N e 9438,0 N minimo e 

maximo respectivamente, de 5550,5 N a 9114,0 N 

para o sentido radial e 4624,5 N a 7707,0 N no 

sentido axial (Figuras 1, 2 e 3). O valor médio para 

a face tangencial   alcançou 6747,01 N, radial 

6867,58 N e axial 5795,40 N.  

Anselmo Araújo et al., (2015) obteve valores 

muito proximos aos encontrados neste trabalho 

para esta determinada propriedade mecânica da 

madeira. Enquanto Araújo. 2007 constatou valores 

médios de 8738,0 N e 9591,0 N para o dureza janka 

paralela e transversal as fibras respectivamente. 

Essa propriedade mecânica está associadas a 

diversos fatores, entre eles a características 

anatômicas, tais como, elementos de vasos e suas 

medidas de comprimento e diâmetro e espessura da 

parede celular, e neste aspecto Tsuchiya e 
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Furukawa (2009) e Gatto et al. (2008) apontam 

diferenças significativas entre as características 

supracitadas de acordo com a idade da árvore, 

sendo observada a tendência do aumento da 

espessura da paredes celulares que ocorre durante 

a transição do lenho juvenil para cerne (Melo et al., 

2013). Assim, com o acréscimo de percentual de 

cerne e expansão das células parenquimáticas, a 

majoração da densidade da madeira ocorre, 

influindo diretamente nas propriedades mecânicas, 

sobretudo a dureza janka como relatam vários 

autores. 

 

 
 
Figura 1: Relação entre a dureza Janka testada na posição tangencial e a massa específica básica da madeira de Astronium lecointei.  

 

 
Figura 2: Relação entre a dureza Janka testada na posição radial e a massa específica básica da madeira de Astronium lecointei.  
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Figura 3: Relação entre a dureza Janka testada na posição axial e a massa específica básica da madeira de Astronium lecointei 

 

Conforme análise das figuras 1, 2 e 3, ao 

estabelecer uma relação entre a dureza Janka e a 

massa específica básica, verificou-se que há uma 

correlação positiva entre elas, comprovada pelo 

resultado da equação ajustada (R²) presente nas 

figuras. À proporção que a massa específica se 

eleva, a dureza Janka também é elevada. Esses 

dados apoiam os estudos realizados por Calonego 

et al., (2017) que verificaram o mesmo 

comportamento de relação entre os valores obtidos 

para densidade de dureza da madeira de Eucalyptus 

grandis. 

É possível encontrar na literatura, trabalhos 

estabelecendo relação entre dureza e massa 

específica para espécies como Jacaranda copaia, 

Simaruba amara, Nectandra rubra, Alexa 

grandiflora, Manilkara huberl, Dipteryx odorata 

de ocorrência natural no Brasil, como também 

exóticas, E. grandis, E. saligna, E. pellitta e 

Corymbia citriodora pronientes de florestas 

plantadas (Gallio et al., 2016; Silva Filho et al., 

1992). Essas informações deixam claro que a 

massa especifica pode ser relacionada a capacidade 

que a madeira possui de resistir á penetração de 

uma semi-esfera. 

 

CONCLUSÃO 

Verificando a correlação entre a dureza Janka e 

massa específica básica da madeira de Astronium 

lecointei conclui-se que, existe uma correlação 

positiva entre estas. Sendo a massa específica uma 

propriedade física de fácil mensuração que pode 

ser usada de forma prática para associação com 

outros caracteres. 
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RESUMO: A exploração madeireira no Brasil, principalmente na região amazônica, ocasionou o aumento da utilização 

de produtos florestais no início da década de sessenta, muitas vezes estes destinados para suprir a demanda da região 

sudeste do país. A madeira muitas vezes é utilizada para diversos fins, sem saber sobre qual a melhor destinação para a 

mesma, portanto, o conhecimento sobre as propriedades físicas da madeira, como densidade, retratibilidade, fator 

anisotrópico e teor de umidade, são parâmetros de suma importância, capazes de determinar a qualidade da madeira 

podendo destiná-las então, para fins adequados. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é avaliar as propriedades físicas 

da espécie de Qualea paraensis Ducke. Para a realização dos testes físicos seguiu-se os procedimentos determinados pela 

NBR 7190/1997, os testes físicos realizados neste trabalho foram: densidade básica, densidade aparente, retratibilidade, 

fator anisotrópico e teor de umidade de equilíbrio. Os resultados foram demonstrados por meio de análise estatística 

descritiva com os valores médio, máximo, mínimo e desvio padrão de cada parâmetro analisado. A espécie Qualea 

paraensis apresenta densidade básica média de 0,59 g/cm³ e densidade aparente de 0,73 g/cm3, sendo considerada uma 

madeira baixa densidade; a madeira apresentou variação dimensional considerada normal, apresentado fator anisotrópico 

médio de 1,92. O teor de umidade ao equilíbrio higroscópico da madeira foi de 16%. 

Palavras-chave: densidade, retratibilidade, qualidade da madeira. 

 

Physical properties of Qualea paraensis Ducke wood 

 
ABSTRACT: Logging in Brazil, mainly in the Amazon region, has led to increased use of forest products in the early 

1960s, often designed to meet demand in the southeastern region of the country. The wood is often used for several 

purposes, without knowing the best destination for it, so the knowledge about the physical properties of wood, such as 

density, shrinkability, anisotropic factor and moisture content, are paramount parameters, able to determine the quality 

of the wood and can then be used for suitable purposes. Thus, the objective of this work is to evaluate the physical 

properties of the species of Qualea paraensis Ducke. The physical tests performed in this work were: basic density, 

apparent density, shrinkability, anisotropic factor and equilibrium moisture content. The physical tests were performed 

according to NBR 7190/1997. The results were demonstrated through descriptive statistical analysis with the mean, 

maximum, minimum and standard deviation values of each parameter analyzed. The species Qualea paraensis has a 

mean basic density of 0.59 g / cm³ and an apparent density of 0.73 g / cm3, being considered a low density wood; the 

wood presented dimensional variation considered normal, with anisotropic factor of 1.92. The moisture content of the 

wood hygroscopic balance was 16%. 
Keywords: density, shrinkage, wood quality. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Qualea paraensis Ducke é conhecida 

popularmente por mandioqueira, mandioqueira-

áspera, mandioqueira escamosa, mandioqueira-

vermelha, cambará e cambará-rosa, é pertencente à 

família Vochysiaceae e ao gênero Qualea que tem 

destaque principalmente por apresentar espécies 

como importantes fonte madeireira, de 

medicamento e corante (LOUREIRO e SILVA, 

1977; DI STASI e HIRUMA-LIMA, 2002). 

De acordo com a Flora do Brasil (2018) a 

Qualea paraensis é uma espécie nativa, porém não 

é endêmica do Brasil, tendo como ocorrência as 

regiões Norte, nos estados do Amazonas e do Pará 

e Centro Oeste no estado de Mato Grosso, segundo 

Lorenzi (1998) a Q. paraensis é uma árvore de 

médio a grande porte, podendo alcançar 35 metros 

de altura, a mesma possui copa arredondada e rala. 

O tronco é reto e possui casca na coloração 

acizentada e rugosa, a espécie tem floração dos 

meses de agosto a outubro, a madeira é considerada 

pesada, com densidade em torno de 0,78 g /cm³, de 

textura grossa, grã irregular, possuindo distinção de 

cerne e alburno, apresenta resistência mecânica 

média e suscetível ao ataque de agentes xilófagos 

(LORENZI, 1998).  
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A madeira pode ser utilizada para produção de 

compensados, caixotaria, construção civil (uso 

interno, como caibros, vigas, assoalhos, etc.,), 

fabricação de remos, canoas, esquadrias, cabo de 

ferramentas e instrumentos agrícolas e também 

pode ser utilizada para geração de energia 

(LORENZI, 1998). 

De acordo com Loureiro e Silva (1977) existem 

na Amazônia três espécies pertencentes ao gênero 

Qualea que possuem características semelhantes 

sendo elas: Qualea albiflora, Qualea 

cassiquiarensis e Qualea paraensis, sendo as 

mesmas utilizadas e comercializadas com o nome 

popular de mandioqueira, de acordo com estes 

autores estas espécies apresentam madeiras que se 

diferem entre si devido algumas características 

anatômicas microscópicas, como tipo de raio, 

largura de raio e parênquima axial. 

Segundo Reis (2014) a madeira de Qualea 

paraensis possui camadas de crescimento 

indistintas, poros difusos com arranjo diagonal e 

visíveis a olho nu, parênquima axial visível a olho 

nu, do tipo paratraqueal aliforme de extensão 

linear, a espécie apresenta de cinco a oito células 

por série de parênquima, os raios da madeira são 

considerados contrastados em seção radial, com 

largura variando entre 1 a 3 células procumbentes. 

Sendo a espécie Qualea paraensis, pertencente 

ao gênero que tem maior volume de madeira 

comercializado na região do Mato Grosso é 

necessário um estudo sobre a mesma, para analisar 

a qualidade da madeira e dessa forma destiná-la de 

forma adequada. 

Para se determinar a qualidade da madeira deve-

se levar em consideração diversos fatores, tendo 

como principal fator a densidade deste material, 

que pode ser obtido através de testes físicos; a 

densidade da madeira está relacionada a maioria 

das suas características, sendo a densidade 

correlacionada positivamente com a resistência 

mecânica da madeira, além de exercer influência 

também na retratibilidade, durabilidade natural, 

impregnação de extrativos e preservantes, na 

secagem, e no seu uso em geral (IZEKOR; 

MODUGU, 2010). A densidade básica da madeira 

pode ser definida através da relação da massa seca 

pelo volume saturado da madeira, a densidade é 

uma característica resultante de vários fatores, 

como proporção da parede da fibra, porosidade, 

porcentagem de cerne e albuno, e porcentagem de 

lenho adulto ou juvenil, além de características 

edafo-climáticas ao qual o vegetal está submetido, 

devido a isto, a densidade é capaz de indicar um 

possível uso da madeira estudada (FOELKEL et 

al., 1971). 

Para a determinação da densidade aparente da 

madeira é necessário que a massa e o volume do 

material estejam sob as mesmas condições de 

umidade, para então poder se ter a relação entre 

essas duas variáveis de acordo com Rezende e 

Escobedo (1988) 

Além da densidade, o teor de umidade também 

interfere na resistência da madeira, devido a mesma 

ser um material higroscópico, ou seja, a madeira 

possui a capacidade de reter e perder água para o 

meio em que está inserida, podendo afetar também 

outras propriedades da madeira, como densidade, 

retratibilidade, propriedades mecânicas, elásticas e 

térmicas (LOGSDON, 1998). 

A estabilidade dimensional da madeira é uma 

das propriedades físicas de grande relevância, pois 

a mesma determina a variação dimensional da 

madeira e o seu fator anisotrópico, determinado 

através da relação da retração tangencial pela 

radial, madeiras com alta variação dimensional e 

alto fator anisotrópico tem seu uso limitado e 

geralmente não são adequadas para fins estruturais 

devido as suas características consideradas 

indesejáveis para a produção de produtos com 

maior resistência  (DURLO e MARCHIORI, 1992; 

DIAS JÚNIOR, 2013).  

Devido a importância das propriedades físicas 

da madeira, assim como sua relevância, este 

trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades 

físicas: densidade básica e aparente, retratibilidade, 

fator anisotrópico e teor de umidade da espécie 

Qualea paraensis Ducke oriunda de serrarias do 

estado do Mato Grosso. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A madeira de Qualea paraensis Ducke foi 

obtida através de coleta em serrarias no município 

de Sinop, região Norte do estado de Mato Grosso. 

Para a determinação das propriedades físicas da 

madeira foram realizados ensaios de densidade 

básica, densidade aparente, variação volumétrica e 

determinação do fator de anisotropia para a espécie 

estudada. 

Os ensaios foram realizados seguindo a norma 

NBR 7190 (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, 1997). As madeiras coletadas 

foram seccionadas em corpos-de-prova com 

dimensões de 2 x 2 x 10 cm, nos sentidos radial, 

tangencial e longitudinal, respectivamente. Para a 
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realização dos testes, inicialmente, os corpos-de-

prova foram pesados para obtenção da massa 

inicial (g) e retiradas as suas medições e volume 

(g/cm³), para obter-se dados referentes ao teor de 

umidade de equilíbrio, ou dados iniciais, referentes 

ao período da coleta.  

Em seguida os corpos-de-prova foram 

submetidos a imersão em água até atingirem o 

estado de saturação e, posteriormente, foram 

pesados e medidos nas três dimensões 

(longitudinal, radial e tangencial), obtendo-se 

assim a massa saturada (g) e o volume saturado 

(cm3). Em seguida, os corpos-de-prova foram 

acondicionados na estufa com circulação de ar 

forçada a temperatura de 103 ± 2 ºC, durante 48 

horas, os corpos-de-prova foram pesados e 

medidos a cada 8 horas após o período de 48 horas, 

até atingirem peso e medição das dimensões 

estáveis. 

Para a determinação da densidade básica 

(Equação 1) foram utilizados dados referentes a 

massa seca e volume saturado dos corpos de prova, 

como descrito pela fórmula. 

 

Db (g/cm³) =
Ms

Vsat
     (Equação 1) 

 

em que: Db: densidade básica (g/cm³); Ms: massa 

seca (g); e Vsat: volume saturado (cm³). 

Para a determinação da densidade aparente 

(Equação 2) foram utilizados dados referentes a 

massa aparente e volume aparente, dados estes 

referentes a madeira submetida a teor de umidade 

relativa em torno de 12 %, dos corpos de prova, 

como descrito pela fórmula. 

 

Dap (g/cm³)  =
Map

Vap
     (Equação 2) 

 

em que: Dap: densidade aparente (g/cm³); Ms: 

massa aparente (g); e Vap: volume aparente (cm³). 

 

O teor de umidade (Equação 3) dos corpos-de-

prova foi determinado através dos dados referentes 

a massa inicial, ou seja, a massa em que o material 

apresentava no momento da coleta, e massa 

saturada, conforme a fórmula. 

 

U (%) =
Mi−Msat

Mi
𝑥100     (Equação 3) 

 

em que: U: teor de umidade (%); Mi: massa inicial 

(g); e Msat: massa saturada (g). 

 

Para avaliar a variação dimensional da madeira 

foi necessário a utilização de dados referentes as 

dimensões secas e saturadas dos corpos-de-prova 

nos sentidos radial, tangencial e longitudinal, para 

assim determinar a retratibilidade linear, através da 

análise da contração (Equação 4) da madeira, 

conforme a fórmula. 

 

β(R,T,L)(%) =
Du−Ds

Du
𝑥100     (Equação 4) 

 

em que: β: contração (%); Du: dimensão saturada 

(g); Ds: dimensão seca (g); R: dimensão radial; T: 

dimensão tangencial; e L: dimensão longitudinal. 

 

O fator anisotrópico (Equação 5) foi 

determinado através da relação da contração 

tangencial e radial, conforme a fórmula. 

 

Fa =
βt

βr
     (Equação 5) 

 

em que: Fa: fator anisotrópico; βt: contração 

tangencial (%); βr: contração radial (%). 

 

Os resultados obtidos foram descritos através de 

estatística descritiva, observando os valores 

médios, máximos, mínimos e desvio padrão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados referentes as propriedades físicas 

estão descritos na Tabela 1 e 2, que descrevem os 

dados referentes a densidade básica, densidade 

aparente, teor de umidade (tabela 1), retratibilidade 

e coeficiente de anisotropia (tabela 2)

 
 

 

 
 

Tabela 1. Estatística descritiva das propriedades físicas da madeira de Qualea paraensis Ducke oriunda de serrarias do estado de Mato Grosso - 

MT. 

Valores MEap (g/cm³) MEb (g/cm³) TUEq (%) 

Médio 0,735 0,590 16,104 
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Máximo 0,81098 0,67058 16,7184 

Mínimo 0,69801 0,54268 15,6067 

Desv. Pad 0,02539 0,02557 0,28431 
Fonte: os autores. Legenda: MEap (Densidade aparente); MEb (Densidade básica); TUEQ (Teor de umidade ao equilíbrio). 

 
Tabela 2. Estatística descritiva referente a propriedade física de retratibilidade da madeira de Qualea paraensis Ducke oriunda 

de serrarias do estado de Mato Grosso - MT. 

Valores CL (%) CR (%) CT (%) CV (%) Fa 

Médio 1,846 4,408 7,579 13,269 1,916 

Máximo 3,38456 6,98234 11,8464 19,6591 3,77859 

Mínimo 0,83666 2,19959 4,11203 8,40882 1,04675 

Desv. Pad 0,72598 1,51182 1,87397 2,82215 0,80415 
Fonte: os autores. Legenda: CL (Contração longitudinal); CR (Contração radial); CT (Contração tangencial); CV (Contração volumétrica); Fa 
(fator anisotrópico).  

Densidade básica e aparente 

Os resultados demonstram que a espécie 

Qualea paraensis apresenta densidade básica em 

torno de 0,59 g/cm³, valores inferiores ao descritos 

por Loureiro e Silva (1977) que relatam que a 

madeira de Q. paraensis apresenta densidade 

básica em torno de 0,70 g/cm³, sendo considerada 

uma madeira pesada. Entretanto, Cardoso et al. 

(2012), ao analisarem a espécie Qualea dinizii 

Ducke, observaram que a mesma possui densidade 

básica em torno de 0,55 g/cm³, valores semelhantes 

ao encontrado. Zenid et al. (2009) ao estudar a 

espécie de Qualea spp. observaram que a 

densidade básica para esta espécie é em torno de 

0,54 g/cm³, valor semelhante ao demonstrado neste 

estudo.  

Dias e Lahr (2004) ao estudarem as 

propriedades físicas das madeiras amazônicas para 

estabelecer uma estimativa que correlacionassem a 

densidade aparente com as demais propriedades 

físicas, como resistência e rigidez, observaram que 

a espécie Qualea paraensis apresentou densidade 

aparente de 0,855 g/cm³, valor este superior ao 

analisado neste trabalho, onde determinou-se que a 

densidade aparente ficou em média de 0,735 g/cm³. 

As madeiras amazônicas possuem densidade 

variáveis, podendo a mesma ter variações dentre a 

mesma espécie, no estudo desenvolvido por Lira 

(2016) o autor observou que a densidade básica 

para a espécie de Goupia glabra obteve valores que 

variaram de 0,68 a 1,05 g/cm³, já para a espécie de 

Ocotea neesiana os valores referentes a densidade 

básica variaram de 0,50 e 0,69 g/cm³, fato este que 

pode explicar os valores inferiores encontrados 

para a espécie em estudo, que também teve uma 

variação entre o valor máximo e o mínimo 

encontrado para a espécie, sendo o mínimo 

equivalente a 0,698 g/cm³ e o máximo de 0,81 

g/cm³.  

Os valores da densidade básica e aparente 

podem ser influenciados por diversos fatores, como 

teor de extrativos, porcentagem cerne e alburno, 

madeira juvenil e madeira adulta, como este estudo 

foi desenvolvido através de madeiras oriundas de 

serrarias, não sabendo a procedência, a idade das 

árvores e a posição no fuste em que foram retirados 

as peças de madeira, não é possível estabelecer 

dados que infiram sobre esses parâmetros, sendo 

necessário que se faça estudos em que se obtenha 

dados das árvores a serem estudadas, pois estas 

variáveis interferem na densidade da madeira. 

Dados referentes a esta espécie são escassos na 

literatura, onde só há informações a respeito da 

densidade básica do gênero, fato este que é 

comumente observado principalmente para as 

espécies de ocorrência na Amazônia. 

 

Retratibilidade e Fator Anisotrópico 

A estabilidade dimensional influencia 

diretamente no uso final da mesma, onde essa 

estabilidade pode ser calculada através das 

contrações e inchamento da madeira, e o seu fator 

anisotrópico é estabelecido através da relação entre 

a retração tangencial pela radial. A retração avalia 

a incidência de defeitos, rachaduras e 

fendilhamentos na madeira, por sua vez o fator 

anisotrópico avalia a qualidade da madeira, valor 

este que fica em torno de 1,5 a 2,5, valores mais 

próximos de 1,0 descrevem a madeira como de 

excelente qualidade (DIAS JÚNIOR, 2013). O 

sentindo tangencial é o que mais se altera 

dimensionalmente, seguido dos sentidos radiais e 

praticamente nulo o sentido longitudinal. 

A Q. paraensis apresentou valores médios de 

contração tangencial de 7,57%, contração radial de 

4,408 %, contração longitudinal de 1,85% e 

contração volumétrica de 13,27%, valores estes 

semelhantes ao encontrados por Zenid et al. (2009) 
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que em seu estudo sobre o uso tecnológico das 

madeiras obtiveram os seguintes resultados, 

contração radial de 4,50%, contração tangencial de 

8,90% e contração volumétrica de 15,10% para a 

espécie de Qualea spp. 

Valores semelhantes foram descritos por Araújo 

et al. 2016 ao analisaram as propriedades físicas da 

madeira de Calycophyllum spruceanum Benth da 

região de várzea da Amazônia, os autores 

constataram que a madeira de C. spruceanum 

apresentou contração volumétrica de 14,26% e 

densidade básica de 0,65 g/cm³ indicando dessa 

forma que a madeira não apresentou alterações 

volumétricas. 

Visando a avaliação destas propriedades para 

destinar a madeira adequadamente, assim como a 

densidade a retratibilidade também tem influências 

do meio externo, como também das características 

anatômicas da madeira (KOLLMAN; CÔTÉ, 

1968). 

O valor médio do fator anisotrópico analisado 

neste estudo foi de 1,916, valor este que determina 

que a madeira pode ser considerada como de 

comportamento normal de acordo com as normas 

estabelecidas por Logsdon e Penna (2004). Lima et 

al. (2014) relatam que madeira com maior 

densidade tendem a apresentar maior variação 

volumétrica devido a impregnação de água na 

parede celular por unidade de volume, fato este 

constatado neste estudo, onde a Qualea paraensis 

apresentou densidade básica considerada baixa a 

média, porém apresentou madeira com estabilidade 

dimensional considerada normal, fato este que 

destinada a madeira para uso estrutural, em 

marcenarias e para produção de móveis 

 

Teor de umidade 

O teor de umidade influencia no 

comportamento da madeira, segundo Grobério 

(2002) a diminuição do teor de umidade abaixo ao 

ponto de saturação das fibras, em torno de 28%, faz 

com que a madeira apresente maiores valores de 

resistência e rigidez, os autores Kollman e Côté 

(1968) desenvolveram um diagrama onde é 

possível determinar a densidade básica da madeira 

a diferentes níveis de teor de umidade, porém este 

diagrama é mais preciso para espécies de clima 

temperado, o que difere das espécies estabelecidas 

no país, cujo clima é tropical. 

O teor de umidade médio observado foi em 

torno de 16 %, valor este que condiz com o descrito 

na literatura, contribuindo também para a 

utilização deste madeira para fins estruturais, 

Cassiano et al. (2013) ao analisarem sete espécies 

amazônicas no estado do Mato Grosso para 

estabelecer estimativas de umidade de equilíbrio 

em relação a sazonalidade observaram que o teor 

de umidade de equilíbrio em diferentes espécies 

amazônicas variaram de 16,53 a 35,63 %, para as 

espécies de Hymenaea courbaril L. e Ocotea 

velutina Mart, respectivamente.  

 

CONCLUSÃO 

A espécie Qualea paraensis apresenta 

densidade básica média de 0,59 g/cm³ e densidade 

aparente de 0,735 g/cm³, sendo considerada uma 

madeira baixa densidade. 

A espécie apresentou variação dimensional 

considerada normal, tendo como fator anisotrópico 

1,916, podendo ser utilizada para fabricação de 

móveis, de utensílios domésticos, artigos 

decorativos e para construções em geral.  

É necessários estudos com maior variedade de 

indivíduos, e também estudos relacionados a 

variação radial e longitudinal das propriedades 

físicas da Qualea paraensis. 
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RESUMO: Objetivou-se com este estudo avaliar as propriedades tecnológicas da madeira de Eucalyptus urophylla x 

Eucalpyptus grandis submetida ao processo de modificação química por acetilação. Para tanto, foram confeccionadas 

amostras de madeira com dimensões de 2 x 2 x 1 cm, as quais foram submetidas ao tratamento de acetilação, por imersão 

em anidrido acético, durante 3 e 6 h com temperatura de 75 ºC. A eficiência da modificação química foi avaliada por 

meio da determinação de propriedades da madeira acetilada e controle (não tratada): massa específica aparente, absorção 

em água, inchamentos lineares e volumétrico, dureza Rockwell e resistência ao ataque de cupins. A acetilação da madeira 

proporcionou aumento da estabilidade dimensional, resistência biológica e mecânica, quando comparadas às amostras 

não tratadas. Por outro lado, não foi verificada alteração na massa específica aparente, em condições anidras, das madeiras 

acetiladas e controle. 

Palavras-chave: modificação química, madeira acetilada, qualidade da madeira. 

 

Technological properties of Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis wood submitted to acetylation 

treatment 

 
ABSTRACT: The present study aimed to evaluate the technological properties of Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 

grandis wood submitted to the chemical modification process by acetylation. For this, 2 x 2 x 1 cm wood samples were 

prepared, which were submitted to the acetylation treatment by immersion in acetic anhydride for 3 and 6 h at a 

temperature of 75 ºC. The chemical modification efficiency was evaluated by determining the properties of acetylated 

and control (untreated) wood: apparent specific mass, water absorption, linear and volumetric swelling, Rockwell 

hardness and resistance to termite attack. Wood acetylation provided increased dimensional stability, biological and 

mechanical resistance when compared to untreated samples. On the other hand, there was no change in the apparent 

specific mass, under anhydrous conditions, of the acetylated and control woods. 

Keywords: chemical modification, acetylated wood, wood quality. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A modificação da madeira visa melhorar 

algumas de suas propriedades tecnológicas, tais 

como a resistência à biodegradação, a estabilidade 

dimensional, entre outras (ESTEVES, PEREIRA, 

2009). Grande parte dos processos de modificação 

química baseia-se na reação dos grupos hidroxila 

da madeira e um reagente químico; ao substituir 

estes grupos por um composto hidrofóbico, ocorre 

uma redução na higroscopicidade da madeira, 

resultando em um material com propriedades 

melhoradas (ESTEVES et al., 2011). Um dos 

métodos mais promissores de modificação química 

é a esterificação da madeira. Nesta, a mais estudada 

é a acetilação com anidrido acético, que já é 

utilizada comercialmente em diversos países ao 

redor do mundo (HOMAN, BONGERS, 2004; 

ROWELL, 2014).  

Na reação com anidrido acético, os grupos 

hidroxílicos presentes nos constituintes da parede 

celular da madeira são convertidos em grupos 

acetato, que por sua vez apresentam característica 

hidrofóbica. Como subproduto desta reação, há a 

formação do ácido acético (HOMAN et al., 2000; 

ROWELL, 2014).  Isto implica na obstrução dos 

grupos hidrófilos da madeira, o que conduz a uma 

menor afinidade deste material com a água, 

proporcionando um aumento na sua estabilidade 

dimensional (CASTRO, IWAKIRI, 2014).  

A madeira acetilada promove uma alta 

resistência à biodeterioração, mostrando-se 

bastante efetiva contra o ataque de fungos e 

térmitas (ESTEVES, PEREIRA, 2009; ROWELL, 

2014). Segundo Rowell (2013), a madeira acetilada 

apresenta um ganho significativo de massa; além 

disso, o ponto de saturação das fibras e a umidade 

de equilíbrio são extremamente reduzidos, e a 
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estabilidade dimensional é bastante aumentada. 
Estes fatores contribuem para um aumento nas 

propriedades mecânicas da madeira, como por 

exemplo, nas suas características de dureza 

(ROWELL 2014). 

As espécies do gênero Eucalyptus se destacam 

por apresentar rápido crescimento, sobretudo nas 

condições tropicais, o que confere ao Brasil uma 

vantagem competitiva invejável e assustadora aos 

concorrentes, devido às condições favoráveis de 

clima, solo, extensão territorial, mão de obra, 

infraestrutura e capacidade gerencial produtiva 

(DOSSA et al., 2002; VALVERDE et al., 2004). 

Atualmente no exterior, sobretudo na Europa, o 

tratamento de acetilação já vem sendo utilizado em 

escala industrial, e os produtos oriundos deste 

processo tem sido inseridos no mercado com 

grande valor agregado (ROWELL, 2013). 

Entretanto, no Brasil este método ainda se encontra 

em estágio de pesquisa, com resultados ainda 

escassos. 

Face ao exposto, objetivou-se com este trabalho 

avaliar o efeito da acetilação nas propriedades 

tecnológicas da madeira de Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus grandis.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Coleta e preparo das amostras 

Neste trabalho foram utilizadas madeiras de 

Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis através 

das quais foram confeccionadas 90 amostras 

seguindo as dimensões nominais de 2,0 x 2,0 x 1,0 

cm (sendo a menor dimensão no sentido axial), 

todas livres de defeitos. As amostras foram 

acondicionadas em estufa de circulação forçada de 

ar a uma temperatura de 60 °C, até o momento em 

que atingiram a condição de massa e dimensões 

anidras. Ao final da secagem, as amostras de 

madeira foram divididas em três grupos com 30 

amostras cada: controle (não acetilada), acetiladas 

por 3 e 6 horas.  

 

Tratamento de acetilação 

Para o tratamento de acetilação foi utilizada a 

metodologia adaptada por Gomes (2005). As 

amostras foram submetidas ao tratamento por dois 

períodos de tempo – 3 e 6 h – com temperatura 

constante de 75 °C. Para tanto, as amostras foram 

imersas em dois béqueres de 1000 mL contendo 

anidrido acético, e então o material foi mantido em 

aquecimento de banho-maria.  

Após os períodos de 3 e 6 h, as amostras foram 

retiradas do banho-maria e lavadadas com etanol, a 

fim de retirar o excesso de reagente. As amostras 

foram então submetidas à secagem em estufa de 

circulação forçada de ar a 60 °C, até atingirem 

massa e dimensões anidras.  

 

Ganho de massa e massa específica aparente 

O ganho de massa das amostras resultante do 

processo de acetilação foi determinado por meio da 

relação entre as massas secas antes e após o 

tratamento ser realizado (Equação 1).  

 

GM = (
Mt−Mnt

Mnt
) ∗ 100      (Equação 1) 

 

em que: GM: ganho de massa (%); Mt: massa seca 

da madeira tratada (g); e Mnt: massa seca da 

madeira não tratada (g). 

 

Por sua vez, a massa específica aparente foi 

determinada através da relação entre a massa e o 

volume em condições anidras. 

 

Absorção em água e inchamentos lineares e 

volumétrico 

A determinação da absorção em água e dos 

inchamentos lineares (radial e tangencial) e 

volumétrico foi realizada de acordo com os 

procedimentos estabelecidos pela NBR 7190 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT (1997). 

Para tanto, utilizaram-se 10 amostras de cada 

tratamento (controle, 3 e 6 h de acetilação), as quais 

foram imersas em água destilada, até a saturação 

total, aproximadamente 30 dias. Após esse período, 

determinaram-se a massa e o volume das amostras 

saturadas. 

 

Dureza Rockwell 

Para a avaliação da dureza Rockwell foi 

utilizada a metodologia adaptada por Stangerlin 

(2012), a partir da utilização de um durômetro de 

bancada dotado de um penetrador esférico de ¼ de 

polegada, onde os valores de resistência à 

penetração foram obtidos diretamente na escala L. 

Foram utilizadas 10 amostras de cada 

tratamento (controle, 3 e 6 h de acetilação), nas 

quais foram aplicadas uma pré-carga de 10 Kgf e, 

posteriormente, uma carga final de 60 Kgf. Este 

procedimento foi realizado em duplicata, e a média 
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entre os valores obtidos configura o valor final da 

dureza Rockwell das amostras.  

 

Resistência ao ataque de cupins xilófagos 

Para a avaliação da resistência biológica, foram 

utilizadas 10 amostras de cada tratamento 

(controle, 3 e 6 h de acetilação), as quais foram 

expostas ao ataque de cupins xilófagos em 

condições laboratoriais. Para tanto, uma colônia 

ativa de cupins do gênero Nasutitermes sp. foi 

disposta em uma caixa d’água de 500 L, contendo 

10 cm de camada de areia em seu interior, onde as 

amostras foram dispostas aleatoriamente. 

O ensaio foi realizado durante um período de 45 

dias, ao final as amostras foram retiradas, limpas e 

avaliadas conforme o procedimento 3345 – 8 da 

American Society for Testing and Materials 

(ASTM, 1994). Dessa forma, foram atribuídas 

notas a cada uma das amostras, ponderando-se os 

danos evidenciados em sua superfície (Tabela 1). 

Posteriormente, as mesmas foram submetidas à 

secagem em estufa de circulação forçada de ar a 60 

°C, para determinação da perda de massa resultante 

da deterioração. 

 
Tabela 1. Classificação do nível de deterioração do material 

submetido ao ataque de cupins xilófagos. 

Nota Avaliação do dano causado pelo agente xilófago 

10 Livre de qualquer patologia  

9 
Ataque superficial, presença de poucos orifícios e 

sem comprometimento estrutural. 

7 
Ataque moderado, presença de orifícios, sem 

comprometimento da peça. 

4 
Ataque intenso, presença de orifícios, galerias e 

comprometimento parcial da peça. 

0 Comprometimento da peça. 

 

Análise estatística  

Os resultados foram avaliados estatisticamente 

mediante emprego da análise de variância e 

comparação das médias, quando significativas, 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade de erro.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ganho de massa e massa específica aparente 

O tratamento de 6 horas denotou maior 

percentual de ganho de massa (11,96%), diferindo 

significativamente do tratamento de 3 horas, 

indicando que o tempo influencia neste parâmetro 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2. Comparação entre os valores médios de ganho de 

massa e massa específica aparente das madeiras de E. 

urophylla x E. grandis acetiladas e controle. 

Tratamento Ganho de massa Massa específica 

Controle - 0,51 g/cm³ a 

3h 9,59% a 0,53 g/cm³ a 

6h 11,96% b 0,54 g/cm³ a 
Médias seguidas por diferentes letras minúsculas diferem 

estatisticamente entre si. 
 

Os resultados obtidos corroboram com outros 

estudos realizados no âmbito da acetilação, que por 

sua vez apresentaram valores entre 8,7 e 20,9% 

para tratamentos com duração de 2 a 24 horas 

(CHAUHAN et al., 2001; AZEH et al., 2013; 

CASTRO et al., 2013). 

O ganho de massa durante o processo de 

acetilação pode ser influenciado por alguns fatores, 

tais como a permeabilidade, composição química e 

dimensões da madeira, tempo e temperatura de 

tratamento e uso de catalisador (ROWELL, 2014). 

Vale ainda pontuar que um maior tempo de reação 

proporciona uma maior substituição dos grupos 

hidroxílicos presentes na madeira, aumentando, 

consequentemente, o percentual de ganho de massa 

do material (GRÖNDAHL et al., 2003).  

Quanto à massa específica aparente, é possível 

observar que não houve diferença significativa 

entre os tratamentos (Tabela 2). Os resultados se 

mostram compatíveis com outros estudos que 

constataram o mesmo comportamento (CABRAL, 

2005; AKITSU et al., 2007; OLIVEIRA et al., 

2010). Diante disso, pode-se afirmar que a 

acetilação não teve influência sobre a massa 

específica, fato compreendido pela constante 

proporcional entre o ganho de massa e o 

inchamento relativo ao tratamento. 

 

Absorção em água e inchamentos lineares e 

volumétrico 

Os valores observados para a absorção em água 

e os inchamentos lineares (radial e tangencial) e 

volumétrico denotaram diferença estatística entre a 

madeira acetilada e controle (Tabela 3 e 4). 

 
Tabela 3. Comparação entre os valores médios dos 

inchamentos lineares radial e tangencial até o ponto de 

saturação total das madeiras de E. urophylla x E. grandis 

acetiladas e controle. 

Tratamento Inchamento radial 
Inchamento 

tangencial 

Controle 9,56% a 5,43% a 

3h 6,60% b 3,71% b 

6h 5,74% b 2,94% b 
Médias seguidas por diferentes letras minúsculas diferem 
estatisticamente entre si. 
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Tabela 4. Comparação entre os valores médios de absorção em 

água e inchamento volumétrico até o ponto de saturação total 

das madeiras de E. urophylla x E. grandis acetiladas e 

controle. 

Tratamento Inchamento volumétrico Absorção em água 

Controle 17,47% a 155,92% a 

3h 13,41% b 136,47% b 

6h 10,01% b 125,32% b 
Médias seguidas por diferentes letras minúsculas diferem 

estatisticamente entre si. 
 

Os resultados obtidos corroboram com aqueles 

descritos em diversos estudos, em que quanto 

maior o ganho de massa devido à acetilação, menor 

será a sua absorção em água e, consequentemente, 

menos pronunciado serão os inchamentos lineares 

e volumétrico do material (GOMES, 2005; 

OBATAYA, GRIL, 2005; TEMIZ et al., 2006; 

CASTRO, IWAKIRI, 2014).    

De acordo com Castro; Iwakiri (2014), uma vez 

que a madeira passa pelo processo de acetilação, os 

grupos hidrófilos presentes na sua constituição 

passam a ser bloqueados, e com isso há uma menor 

afinidade entre a madeira acetilada e a água, 

resultando numa maior estabilidade dimensional. 

 

Dureza Rockwell 

Os valores obtidos para a dureza Rockwell 

foram superiores nas madeiras acetiladas em 

relação àquele encontrado para a o material não 

tratado; contudo, não houve diferença significativa 

entre os tratamentos de 3 e 6 horas (Tabela 5).  

De acordo com Papadopoulos, Tountziarakis 

(2011) em trabalho com a madeira acetilada de 

Pinus nigra, a mesma apresentou um ligeiro 

aumento da dureza Janka para os ganhos de massa 

de 5,3 e 14,7% em comparação com as amostras 

não acetiladas. Contudo, para o ganho de massa de 

22,8% houve redução na dureza em relação às 

amostras controle, porém estes resultados não 

foram significativos ao nível de confiança de 95%. 

Conforme Cabral et al. (2006), em estudos 

realizados com chapas fabricadas com flocos de 

madeiras de Eucalyptus urophylla e Eucalyptus 

cloeziana, a acetilação proporcionou um aumento 

na dureza da superfície das chapas. Bongers; 

Beckers (2003), demonstraram que as madeiras de 

Populus sp. e Pinus sylvestris acetiladas 

apresentaram aumento na dureza Janka. 

 
Tabela 5. Comparação entre os valores médios de dureza 

Rockwell das madeiras de E. urophylla x E. grandis acetiladas 

e controle. 

Tratamento Dureza Rockwell 

Testemunha 40,71 HRL a 

3h 71,57 HRL b 

6h 73,32 HRL b 
Médias seguidas por diferentes letras minúsculas diferem 

estatisticamente entre si. 

 

Segundo Homan et al. (2000), a dureza da 

madeira aumenta mediante o processo de 

acetilação, uma vez que a introdução de grupos 

acetatos proporciona um aumento na massa 

específica da parede celular. 

 

Resistência ao ataque de cupins xilófagos 

As madeiras acetiladas apresentaram maiores 

médias de notas e menores médias de perda de 

massa comparadas às amostras controle, indicando 

que a acetilação proporciona maior resistência ao 

ataque dos cupins Nasutitermes sp. (Tabela 6). 

 
Tabela 6. Valores médios da perda de massa e das notas 

atribuídas às madeiras de E. urophylla x E. grandis acetiladas 

e controle deterioradas pelos térmitas de Nasutitermes sp. 

Tratamento Perda de massa Notas 

Testemunha 8,64% a 5,3 a 

3h 1,02% b 8,7 b 

6h 1,51% b 8,3 b 

 

Os resultados observados neste estudo são 

similares a outros estudos desenvolvidos acerca da 

resistência contra térmitas por parte das madeiras 

acetiladas, que pontuaram aumento gradativo desta 

propriedade na medida em que se intensifica o 

tratamento (PAPADOPOULOS et al., 2008; 

BONGERS et al., 2013; ALEXANDER et al., 

2014). Tais resultados se relacionam ao fato de que 

o aumento da dureza na madeira proporcionado 

pela acetilação é um fator condicionante ao ataque 

de térmitas, que por sua vez tendem a preferir 

madeiras com dureza reduzida e de menor 

densidade (BONGERS et al., 2015). 

 

CONCLUSÃO 

A acetilação da madeira proporcionou aumento 

da estabilidade dimensional, resistência biológica e 

mecânica, quando comparada às amostras não 

tratadas. Por outro lado, não foi verificada 

alteração na massa específica aparente em 

condições anidras das madeiras acetiladas e 

controle. 

O tempo de tratamento de acetilação não 

influenciou numa maior ou menor proporção de 

alteração das propriedades tecnológicas. Nesse 

sentido, o tempo de tratamento de acetilação de 3 h 

é o mais indicado. 
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RESUMO: Objetivou-se avaliar a possibilidade de uso do carvão vegetal produzido a partir de estruturas jovens de M. 

caesalpiniifolia (Sabiá). Os galhos foram coletados no município de Camaragibe (PE) e transportadas para o laboratório, 

onde foram fragmentados e homogeneizados para a retirada das amostras.  A carbonização foi conduzida num tempo total 

de 210 minutos a uma temperatura máxima de 460±10°C, uma taxa de aquecimento de 1,4 °C/min em um forno do tipo 

mufla seguindo o descrito pelas normas E872-82 (ASTM, 2013) e D1184-84 (ASTM,2013). O teor médio de carbono 

fixo obtido foi de 60,8 %, que, mesmo abaixo do esperado, foi considerado satisfatório visto que o material foi proveniente 

de estruturas jovens da árvore. Os teores médios obtidos para os teores de cinzas e materiais voláteis foram 5,51% e 

33,60%, respectivamente, e são considerados altos para espécies utilizadas para a produção de energia. A possibilidade 

de uso das estruturas jovens como de material combustível, mostra-se como uma alternativa ao uso do fuste, promovendo 

maior sustentabilidade ao sistema e ajudando a suprir a demanda por fontes energéticas. 
Palavras-chave: Sabiá, resíduo mineral, materiais voláteis. 

 

Quality of Mimosa caesalpiniifolia Benth for energy purposes 

 
ABSTRACT: This research aimed to evaluate the possibility of using charcoal produced from young structures of M. 

caesalpiniifolia (Sabiá). The branches were collected in the municipality of Camaragibe (PE) and transported to the 

laboratory, where they were fragmented and homogenized and divided into five samples. The carbonization was 

conducted in a total time of 210 minutes at a maximum temperature of 460 ± 10 ° C, with a heating rate of 1.4 C / min in 

a muffle following the standards E872-82 (ASTM, 2013) e D1184-84 (ASTM,2013). The average fixed carbon content 

was 60.8%, which, even below expected, was considered satisfactory since the material came from young tree 

structures.The average values obtained for ash and volatile materials were 5.51% and 33.60%, respectively, and are 

considered high values for species used for energy production.The possibility of using the young structures as fuel 

material is shown as an alternative to the use of the trunk, promoting greater sustainability of the system and helping to 

supply the demand for energy sources. 

Keywords: Sabia, mineral residue and volatile materials. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo das espécies florestais é necessário, 

pois desta forma poderão ser destinadas para a 

finalidade que melhor se adequam de acordo com 

as características que possuem. As espécies que são 

utilizadas para fins energéticos, por exemplo, 

devem preferencialmente apresentar maiores 

percentuais de carbono fixo e rendimento 

gravimétrico, consequentemente, menores teores 

de materiais voláteis e as cinzas (REIS et al., 2012 

a). 

Em carvão com boa qualidade para a produção 

de energia, não é desejável que apresente maiores 

percentuais de materiais voláteis e cinzas, pois 

correspondem aos resíduos da decomposição 

térmica da madeira e, por sua vez, não contribuem 

para a combustão. Além disso, um maior 

percentual desses resíduos reduzem o rendimento 

do carvão, visto que o carvão irá queimar mais 

rapidamente pois terá menos carbono fixo, variável 

que influencia no tempo de permanência do carvão 

nos fornos (REIS et al., 2012 b; LEITE et al., 

2015).  

A espécie Mimosa caesalpiniifolia Benth, 

popularmente conhecida como sabiá ou sansão do 

campo, ocorre na Caatinga. Pertence à família 

Fabaceaae-Mimosoideae e é utilizada na região 

como mourões e estacas principalmente, pode ser 

utilizada também para diversas aplicações como 

cerca viva, uso medicinal, forragem, restauração 

florestal e produção de energia, tanto como lenha 

quanto como carvão de boa qualidade e elevado 

poder calorífico. Apresenta densidade variando de 

0,86 a 1,10 g.cm-3, sendo classificada como 
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moderadamente densa (CARVALHO, 2007; 

MAIA, 2012).  

O bioma Caatinga, ou Savana Estépica 

Florestada (IBGE, 2012), compreende cerca de 

826.411 km2, 83% dessa área pertencente ao 

Estado de Pernambuco (MMA, 2010), com 46% 

dessa área caracterizada como área desflorestada e 

apenas 6% são áreas de proteção (LIVRO 

VERMELHO, 2013). Em um estudo realizado por 

Brand (2017) em uma área de 114 ha, no Estado do 

Piauí, indica que a região com vegetação da 

caatinga apresenta grande potencial de biomassa 

para geração de energia, a partir apenas dos galhos 

das espécies regionais.  

De maneira geral, é cultural da região utilizar 

madeira como lenha e carvão nos fogões 

residenciais, padarias e também nos fornos para 

produção de gesso e cerâmica. Estas indústrias 

fazem com que espécies com potencial energético 

sejam exploradas intensivamente, levando a 

degradação do bioma e deixando as espécies em 

risco de extinção. Segundo (Machado et al, 2010), 

as indústrias de cerâmica utilizam como fonte de 

energia 53% de material proveniente de florestas 

nativas, dentre elas as mais utilizadas são angico, 

catingueira, juazeiro, jurema, marmeleiro e o sábia.  

Apesar do uso intensivo de espécies de 

ocorrência no bioma Caatinga para a produção de 

energia, poucas informações ainda são conhecidas 

em relação às suas características. O conhecimento 

destas características é de suma importância, visto 

que a Caatinga é uma floresta seca com potencial 

de ser inserida no mercado energético, mas 

necessita de formas mais sustentáveis para a sua 

exploração (Brand, 2017). 

O estudo foi realizado com o objetivo de testar 

diferentes taxas de carbonização em galhos de M. 

caesalpiniifolia para observar se há influência do 

aumento da taxa no teor de materiais residuais. 

 

MATERIAIS E METODOS 

O material foi coletado de maneira aleatória, de 

um indivíduo de M. caesalpiniifolia, provenientes 

do sítio Bicho de Pé (7°54'24.3"S; 34°59'57.0"W), 

situado no município de Camaragibe, localizado na 

Zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. O 

clima da localidade segundo a classificação de 

Köppen, clima é tropical quente e úmido, com 

temperatura média de 26°C e com regime de 

chuvas de outono e inverno (Silva, 2016). 

Os galhos coletados foram transportados para o 

laboratório, fragmentados com o auxílio de um 

facão em cavacos, homogeneizados e secos ao ar 

livre até que atingissem a umidade de equilíbrio 

com o ambiente. 

As carbonizações foram realizadas no 

Laboratório de Tecnologia Florestal da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 

um forno do tipo mufla, com controle de 

temperatura, da marca MAGNU’S, modelo 0910. 

A carbonização foi conduzida num tempo total de 

210 minutos a uma temperatura máxima de 

460±10°C e uma taxa de aquecimento de 1,4 

°C/min. A carga de cada carbonização era 

composta por uma amostra de aproximadamente 

100g de cavacos, com cinco repetições.  

Cada amostra foi adicionada ao recipiente de 

aço inoxidável com 13 cm de largura, 15 cm de 

comprimento, 8 cm de altura, com tampa e, 

introduzido na mufla previamente aquecida a 

150°C, mantendo-se esta temperatura por 30 

minutos. Após 30 minutos iniciais, a temperatura 

foi elevada para 250°C, permanecendo nesta 

temperatura por mais 30 minutos. Ao iniciar as 

reações exotérmicas, o tempo passou a ser medido 

a cada 20°C, até atingir a temperatura máxima, 

conforme a taxa de aquecimento. 

Ao finalizar a carbonização, a mufla foi 

desligada e iniciado o processo de resfriamento à 

temperatura ambiente por ± 8 horas. Em seguida, 

foi determinado o rendimento gravimétrico em 

carvão vegetal. Posteriormente, o material 

carbonizado foi macerado e peneirado para a 

realização da análise imediata do carvão vegetal, 

conforme as normas E872-82 (ASTM, 2013) e 

D1102-84 (ASTM,2013). Foram determinados os 

teores de cinza, materiais voláteis e, por diferença, 

o teor de carbono fixo. 

O poder calorífico superior (PSC) do carvão 

vegetal produzido, foi obtido em bomba 

calorimétrica (calorímetro modelo IKA® WERKE 

C5003). A calibração do calorímetro foi realizada 

com base no aquecimento de ácido benzoico PA, 

resultando em 2959±30,4 cal. °C-1 (CV = 1,03%), 

sendo este valor utilizado na base do cálculo do 

PCS. 

Os dados foram submetidos a estatística 

descritiva, com o auxílio do software Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos valores obtidos na análise imediata 

dos galhos de sabiá, os valores médios foram 

calculados e estão expostos na Tabela 1. 
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Os resultados encontrados para os rendimentos 

gravimétrico e em carbono fixo foram próximos 

aos valores expostos por Carvalho (2007), e o 

percentual médio de carbono fixo do presente 

estudo (60,11%) foi inferior quando comparado ao 

mesmo trabalho (73%). Entretanto, mesmo que 

sejam inferiores podem ser considerados 

satisfatórios, visto que os valores do presente 

estudo foram obtidos a partir de estruturas jovens 

da árvore e estão sendo comparados com valores 

referentes ao lenho.  

O valor médio obtido do poder calorífico 

superior (PCS) foi de 5944 kcal/kg, considerado 

satisfatório para a finalidade em questão. Brand 

(2017) estudou o uso potencial de resíduos de poda 

de espécies da caatinga, obtendo valores de PCS 

variando entre 4583 a 4701 kcal/kg e associando às 

demais variáveis estudadas, a autora considerou 

que a madeira com estas características é 

considerada apta para o uso energético. 

Os valores dos materiais residuais obtidos 

(%CZ e %MV) são considerados altos para o que 

normalmente se espera para a produção de carvão.  

Segundo Kobylarz (2016), os materiais voláteis 

sofrem influência de fatores como a temperatura de 

carbonização e taxa de aquecimento, esses 

componentes volatilizam rapidamente e reduzem o 

tempo de residência do carvão nos fornos, 

resultando em uma menor eficiência. Normalmente 

espera-se que esses componentes alcance valores 

próximos a 20% para que não prejudique outras 

variáveis como o teor de carbono fixo e, 

consequentemente, o seu rendimento. 

O teor de cinzas para o sabiá indicado por 

Gonçalves et al. (2010) é de 0,45%, enquanto o 

valor médio encontrado no presente estudo é de 

5,51%. A madeira destinada à produção de energia 

não deve apresentar altos percentuais de resíduos 

minerais, além de não contribuírem para a 

combustão reduzem a eficiência do carvão devido 

à necessidade de uma maior quantidade de 

oxigênio exigida para derreter as cinzas 

(KOBYLARZ, 2016). A presença das cascas pode 

ter influenciado para esse aumento considerável e 

possibilitam ainda a presença de outros 

componentes, como poeiras aderidas à própria 

casca.  

 

CONCLUSÃO 

A espécie apresentou valores satisfatórios para 

a produção de energia, considerando que o material 

era proveniente de estruturas jovens, existe a 

possibilidade de sua utilização para esta finalidade. 

A possibilidade de uso das estruturas jovens 

como de material combustível, mostra-se como 

uma alternativa ao uso do fuste, promovendo maior 

sustentabilidade ao sistema e ajudando a suprir a 

demanda por fontes energéticas. 
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RESUMO: O cumaru (Dipteryx odotara Willd) da família Fabaceae é uma espécie que ocorre em toda a floresta 

Amazônica. É amplamente utilizada na indústria moveleira devido suas características de alta resistência estrutural e alta 

densidade. O objetivo do presente estudo foi determinar as contrações longitudinal, radial, tangencial e volumétrica da 

madeira de cumaru e relacionar tais parâmetros com a sua massa específica. Para atingir tais objetivos foram coletadas 

20 amostras da espécie em diferentes serrarias. Através das normas NBR 11941 e NBR 11941 foi possível determinar a 

massa específica básica da madeira e as contrações, bem como o fator anisotrópico. As análises estatísticas aplicadas 

foram: estatística descritiva, teste de normalidade e correlação de Pearson (a 5% de significância), utilizando-se o 

programa BioEstat 5.3. A massa específica básica média observada para a madeira do cumaru foi de 0,67 g/cm³, sendo 

classificada como madeira de média densidade. A partir dos gráficos de correlações entre a massa específica básica e as 

contrações observou-se que há uma relação inversamente proporcional. O fator anisotrópico encontrado para a madeira 

do cumaru foi em média 2,13, classificando a mesma como de baixa qualidade.  
Palavras-chave: Estabilidade dimensional, fator anisotrópico, floresta Amazônica. 

 

Relationshio among density and shrinkage of Cumaru wood (Dipteryx odorata Willd) 

 
ABSTRACT: The cumaru (Dipteryx odotara Willd) of the Fabaceae family is a species that occurs throughout the 

Amazon rainforest. It is widely used in the furniture industry because of its high structural strength and high density 

characteristics. Thus, the objective of the present study was to determine the basic specific mass and the longitudinal, 

radial, tangential and volumetric contractions, and anisotropic factor of oumaru wood and to relate such parameters. To 

reach these objectives, 20 samples of the species of couaru were collected at different sawmills in the northern region of 

Mato Grosso state. Through Standards NBR 11941 and NBR 11941 it was possible to determine the basic specific mass 

of the wood and the contractions, as well as the anisotropic factor. The statistical analyzes applied were: Descriptive 

statistics, normality test and Pearson's correlation (at 5% significance), using the program BioEstat 5.3. The average 

specific basic mass of the couaru wood was 0.67 g / cm³, so it was classified as medium density wood. For the contractions, 

the results show that the contraction in the tangential direction was larger, followed by the radial contraction. From the 

graphs of linear dispersion of the correlations between the basic specific mass and the contractions it was observed that 

there is an inversely proportional relation. Among the significant correlations that showed the strongest correlation was 

the correlation between basic specific mass and volumetric contraction, demonstrated by the value of r (-0.64), which in 

module was the one closest to 1. The anisotropic factor found for cumaru wood was on average 2.13, classifying it as low 

quality. The relationship found between basic specific mass, contractions and anisotropic factor shows that the higher 

the specific basic mass of the wood, the smaller the differences between tangential and radial contractions, resulting in 

a lower anisotropic factor, this produces a better quality wood. 

Keywords: Dimensional stability, anisotropic rate, Amazon forest. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O cumaru (Dipteryx odotara Willd) da família 

Fabaceae é uma espécie que ocorre em toda a 

floresta Amazônica, da Venezuela ao Estado do 

Mato Grosso. Sua madeira é considera nobre, 

apresentando alta resistência estrutural e alta massa 

específica básica (PAULA et al., 2016). 

A madeira do cumaru é amplamente utilizada na 

indústria moveleira e segundo Lima et al. (2018) a 

mesma também é indicada para construção civil, 

como vigas, caibros, ripas, tábuas e tacos para 

assoalhos, batentes de portas, lambris, forros; para 

uso externo, como postes, esteios, estacas, 

cruzetas, dormentes; para confecção de carrocerias, 

vagões, defensas, bem como para construção naval 

(ZAU et al., 2014). 

A massa específica básica é um dos principais 

parâmetros indicadores da qualidade da madeira. 

Ela se correlaciona com outras propriedades 

importantes como a retratabilidade (ELEOTÉRIO 
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et al., 2014). A Retratabilidade, caracterizada pela 

contração e a expansão higroscópica da madeira 

causada pela mudança no teor de umidade, é um 

dos mais significativos problemas que ocorrem 

durante a utilização da madeira e. Portanto, seu 

estudo é essencial para a utilização da madeira 

tanto na construção civil, como na produção de 

móveis (ELEOTÉRIO et al., 2014; BONDUELLE 

et al., 2015) 

Um dos índices que permite o estudo da 

estabilidade dimensional da madeira em relação às 

alterações dimensionais é o fator anisotrópico. Esse 

parâmetro faz uma relação entre contração 

tangencial e radial e quando igual a 1,0 representa 

uma alteração igual de dimensões nos sentidos 

radial e tangencial, situação considerada ideal 

(SILVA, OLIVEIRA, 2003) 

Dessa forma o objetivo do presente estudo foi 

determinar a massa específica básica e as 

contrações longitudinal, radial, tangencial, 

volumétrica e fator anisotrópico da madeira de 

cumaru e relacionar tais parâmetros.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Estudaram-se madeiras de Cumaru coletadas 

em diferentes serrarias da região Norte do estado 

de Mato Grosso, ao todo foram coletadas 20 

amostras da espécie. A determinação da massa 

específica básica foi feita conforme a Norma 

Brasileira Regulamentadora - NBR 11941, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 

(2003). 

As contrações longitudinal, radial, tangencial, 

volumétrica foram determinadas a partir da relação 

percentual entre a variação na dimensão observada 

entre o estado saturado e seco, em relação à 

dimensão saturada. O procedimento foi realizado 

conforme a Norma Brasileira Regulamentadora - 

NBR 7190, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT (1997). 

O fator anisotrópico foi obtido a partir da 

relação entre contração tangencial e contração 

radial conforme a equação 1. 

 

Fa =
Ct

Cr
     (Equação 1) 

 

Em que: Fa: Fator anisotrópico; Ct: Contração 

tangencial (%) e Cr: Contração radial (%). 

 

Foi realizada a estatística descritiva dos 

resultados de massa específica, contrações e fator 

anisotrópico (média, mínimo, máximo desvio 

padrão e amplitude total). Em seguida, para 

avaliação comparativa dos resultados de massa 

específica básica e contrações foi realizado o teste 

de normalidade Shapiro-Wilk para determinar se os 

dados eram paramétricos ou não paramétricos e 

assim definir o método de correlação adequado a 

ser aplicado aos resultados. O método escolhido foi 

correlação de Pearson. Todos os testes foram 

efetuados ao nível de significância de 5%, 

utilizando-se o programa BioEstat 5.3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva dos 

dados de massa específica básica e contrações da 

madeira do cumaru. A massa específica básica 

média da madeira do cumaru foi de 0,67 g/cm³ com 

valor máximo 0,71g/cm³ e valor mínimo 0,63 

g/cm³. De acordo com a classificação de Melo et al. 

(1990) essa madeira é tida como madeira de média 

massa específica básica. Para as contrações, os 

resultados mostram que a contração no sentido 

tangencial foi maior, seguida da contração radial e 

por fim a longitudinal.  

A Tabela 2 apresenta os dados de significância 

(p) do teste de normalidade realizado com os dados 

de massa específica básica e contrações da madeira 

do cumaru. Nota-se que todos os dados 

apresentaram p > 0,05, dessa forma os mesmos 

foram considerados paramétricos e a correlação 

recomendada para tal foi a correlação de Pearson

.
 

Tabela 13. Estatística descritiva dos dados quantitativos da massa específica básica e contrações da madeira de cumaru 

Parâmetro 

estatístico 

Massa específica 

Básica (g/cm³) 

Contração 

Longitudinal 

(%) 

Contração  

Radial (%) 

Contração 

Tangencial (%) 

Contração 

Volumétrica (%) 

Fator 

anisotrópico 

Média 0,6703 1,3786 3,1650 5,9100 10,1365 2,1320 

Máximo 0,7130 2,8500 5,2600 9,5400 15,3700 5,0600 

Mínimo 0,6360 0,5680 1,5000 3,2100 7,0200 1,0400 

Desvio Padrão 0,0189 0,5753 1,0490 1,6914 2,2645 1,1552 
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Amplitude total 0,0770 2,2820 3,7600 6,3300 8,3500 4,0200 

 
Tabela 14. Resultados do teste de normalidade Shapiro-Wilk para massa específica báscia e contrações da madeira de cumaru 

Significância 
Densidade Básica 

(g/cm³) 

Contração 

Longitudinal (%) 

Contração  

Radial (%) 

Contração 

Tangencial (%) 

Contração 

Volumétrica (%) 

p 0,8996 0,1307 0,2933 0,6719 0,2022 

A Figura 1 apresenta os gráficos de dispersão 

linear obtidos para as correlações entre a massa 

específica básica e as contrações da madeira. 

Observa-se que a massa específica básica da madeira 

de cumaru tem uma relação inversamente 

proporcional às contrações longitudinal (r= -0,2611), 

radial (r = -0,3894), tangencial (r = -0,5807) e 

volumétrica (r = -0,6403) gerando uma curva de 

dispersão negativa. Esse comportamento determina 

que quanto maior for à massa específica básica da 

madeira menor serão as contrações sofridas pela 

mesma. Porém pela Tabela 4 tem-se que apenas as 

correlações massa específica básica x contração 

tangencial e massa específica básica x contração 

volumétrica foram significativas, pois foram as 

únicas com coeficiente de Pearson significativo (p)< 

0,05). 

Dentre as correlações significativas a que 

apresentou relação mais forte foi a correlação entre 

massa específica básica e contração volumétrica, 

demonstrado pelo valor de r (Tabela 4) que em 

módulo foi o que mais se aproximou de 1. 
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Figura 41. Diagrama de dispersão linear das correlações entre massa específica e contrações da madeira de cumaru. (A) Correlação 

entre massa específica básica (g/cm³) e contração longitudinal (%), (B) Correlação entre massa específica básica (g/cm³) e contração 

radial (%), (C) Correlação entre massa específica básica (g/cm³) e contração tangencial (%) e (D) Correlação entre massa específica 

básica (g/cm³) e contração volumétrica (%) 

 

Tabela 15. Coeficiente de correlação Pearson (r) e significância da correlação (P) da correlação entre massa específica básica e 

contrações da madeira de cumaru 

 
Coeficientes de Correlação de Pearson 

Contração Longitudinal Contração Radial Contração Tangencial Contração Volumétrica 

Massa específica básica -0,2611 -0,3894 -0,5807 -0,6403 

P 0,2661 0,0896 0,0072 0,0023 

 

Paula et al. (2016) encontraram resultados para 

massa específica básica da madeira do cumaru 

igual a 1,08 g/cm³. Del Menezzi et al. (2010) 

encontraram o valor de 1,22 g/cm³, ambas 

caracterizando madeira de alta massa especifica 

básica. 

Araújo et al. (2016) em sua pesquisa sobre as 

propriedades físicas e mecânicas da madeira de 

cumaru tratada termicamente também obtiveram 

altos valores de massa específica básica, e o 

tratamento térmico pouco interferiu nos resultados.  

Os resultados mostraram massa específica básica 

da madeira em torno de 0,89 g/cm³. 

Araújo (2007) em seu estudo sobre relação 

funcional das propriedades físicas e mecânicas de 

madeiras tropicais brasileiras encontrou para o 

cumaru massa específica básica igual a 0,91 g/cm³. 

No presente estudo a massa específica básica 

encontrada (0,67 g/cm³) foi menor que as 

explicitadas em outros estudos, e até o valor 

máximo observado, 0,71 g/cm³, foi menor.  

Em relação ao fator anisotrópico, Araújo et al. 

(2016) e Araújo (2007) encontraram para o cumaru 

um coeficiente de 1,5, que segundo a classificação 

sugerida por Moreschi (2014), indica uma madeira 

de excelente qualidade. No presente estudo esse 

coeficiente foi em média igual a 2,13, e utilizando 

à mesma classificação, a madeira foi considerada 

de baixa qualidade. 

Relacionando os resultados obtidos no presente 

e em outros estudos para massa específica básica e 

fator anisotrópico pode-se inferir uma relação entre 

eles, que irá interferir diretamente na qualidade da 

madeira. Quanto maior a massa específica básica, 

menor o fator anisotrópico e melhor a qualidade da 

madeira.  

Como a massa específica básica da madeira do 

presente estudo foi média, o seu fator anisotrópico 

foi alto, gerando uma madeira classificada como de 

baixa qualidade. 
 

CONCLUSÕES 

A madeira do cumaru estudada foi considerada 

de média massa específica. 

As correlações entre massa específica básica e 

as contrações mostraram que há uma relação 

inversamente proporcional entre elas, refletindo na 

relação entre massa específica e fator anisotrópico, 

que é um indicador de qualidade da madeira.  
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Uso da termorretificação para estabilização colorimétrica da madeira de cinco espécies tropicais 

intemperizadas 
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi avaliar a modificação colorimétrica de madeiras tratadas termicamente 

submetidas à ação do intemperismo natural. Para tanto foram selecionadas madeiras de cinco espécies tropicais: Goiabão 

(Pouteria sp.); Ipê (Tabebuia sp. (Vahl) G.Nichols.); Louro-frejó (Cordia goeldiana Huber.); Pau-Brasil (Caesalpinia 

echinata Lam.) e Peroba (Goupia glabra Aubl.). As amostras das madeiras foram submetidas aos tratamentos 

térmicos com a temperatura de 180 °C pelo tempo de 2 e 4 horas. A exposição ao intemperismo natural 

foi realizada em plataforma metálica, instalada no município de Sinop -MT, durante o período de 8 

meses. A coloração das madeiras foi avaliada com um colorímetro, por meio do sistema CIELab, antes 

e depois do tratamento térmico, bem como após o intemperismo natural.  Com a realização do 

tratamento térmico as madeiras de todas as espécies estudadas tiveram sua superfície escurecida, 

devido a redução dos parâmetros L*, a* e b*. Com a exposição ao intemperismo natural, as madeiras 

termorretificadas apresentaram menor variação da cor em comparação  às não tratadas (testemunhas).  

Palavras-chave: Tratamento térmico, madeiras amazônicas, colorimetria, intemperismo. 

 

Use of thermorretification for colorimetric stabilization of wood of five tropical species weathered 

 
ABSTRACT: The objective of the present study was to evaluate the colorimetric modification of wood treated thermally 

exposed to the action of natural weathering. For this, wood of five native tropical species were selected: Goiabão 

(Pouteria sp.); Ipê (Tabebuia sp. (Vahl) G.Nichols.); Louro-frejó (Cordia goeldiana Huber.); Pau-Brasil (Caesalpinia 

echinata Lam.) e Peroba (Goupia glabra Aubl.). The wood samples were submitted to the thermal treatments with the 

temperature of 180 °C for the time of 2 and 4 hours. Exposure to natural weathering was performed on a metal platform, 

installed in the municipality of Sinop-MT, for 8 months. The coloring of the wood was evaluated with a colorimeter, using 

the CIELab system, before and after the heat treatment, as well as after the natural weathering. With the heat treatment 

the wood of all the studied species had its darkened surface, due to the reduction of the parameters L *, a * and b *. With 

exposure to natural weathering, the thermally treated wood presented less color variation compared to the untreated 

(control). 

Keywords: Thermal treatment, amazonian woods, colorimetry, weathering.  

 

 
INTRODUÇÃO 

Os processos de agregação de valor à um 

produto geralmente são empregados em diversos 

tipos de indústria, com objetivos de obter ao 

produto características diferenciadas ou desejadas 

pelo mercado. No setor madeireiro há alguns 

processos de modificação da madeira, como os 

citados por Esteves e Pereira (2009): químico 

(baseia-se na reação entre grupos hidroxilos da 

madeira e um reagente químico), impregnação 

(introdução de um ou vários compostos químicos 

nas paredes das células que, ao reagiram, formam 

um composto que bloqueia o acesso aos grupos 

hidroxilo), de superfície (altera propriedades da 

superfície da madeira, sobretudo a resistência à 

degradação pela luz solar e condições de aderência) 

e o térmico (modificação química da madeira, sem 

o envolvimento de resíduos tóxicos). 

O processo de modificação térmica da madeira 

é um dos métodos mais antigo, e de interesse atual 

por atender a necessidade de produtos sustentáveis, 

visto que não utiliza produtos tóxicos. De acordo 

com Modes et al. (2017), esse processo consiste em 

submeter peças de madeira a temperaturas entre 

120 e 200°C, faixa entre a secagem à alta 

temperatura e à temperatura de torrefação, obtendo 

um material com características diferenciadas, 

comparativamente à madeira em condições 

normais. 

Dentre as propriedades organoléticas, a cor da 

madeira exerce grande influência ao seu valor 

decorativo, sendo importante do ponto de vista 

prático. Moreschi (2017) comenta que a cor da 
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madeira varia com o teor de umidade, e se torna 

mais escura quando exposta ao ar, pela oxidação 

das substâncias orgânicas contidas no material 

lenhoso. Este efeito é promovido pela elevação da 

temperatura, como pela exposição da madeira a 

radiação solar.  

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar 

a modificação colorimétrica da madeira de cinco 

espécies tropicais: Goiabão (Pouteria sp.); Ipê 

(Tabebuia sp. (Vahl) G.Nichols.); Louro-frejó 

(Cordia goeldiana Huber.); Pau-Brasil 

(Caesalpinia echinata Lam.) e Peroba (Goupia 

glabra Aubl.), tratadas termicamente, após a 

exposição à ação do intemperismo natural. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Tratamento térmico e exposição ao 

intemperismo natural 

Prepararam-se 15 corpos de prova, para cada 

espécie, orientados tangencialmente, com 

dimensões nominais de 2 x 5 x 10 cm (espessura, 

largura, comprimento). Os corpos de prova, de 

cada espécie, foram divididos em três tratamentos: 

controle (0 horas), e tratadas termicamente por 2 e 

4 horas. Antecedendo os tratamentos térmicos, os 

corpos de prova foram submetidos a secagem em 

estufa de circulação forçada de ar, com temperatura 

de 100 °C, até estabilização das massas. Os 

tratamentos foram realizados na mesma estufa, com 

temperatura de 180 °C, pelo tempo de 2 e 4 horas. 

A exposição ao intemperismo natural foi 

realizada por meio da disposição, de modo aleatório, 

dos corpos de prova em plataforma metálica, a qual 

foi instalada em área de campo aberto no município 

de Sinop, Mato Grosso, com inclinação de 13°. Os 

corpos de prova permaneceram expostos ao 

intemperismo durante 8 meses, entre os períodos de 

junho de 2017 à fevereiro de 2018, de modo a 

proporcionar a ação das estações de seca e chuva. 

Colorimetria 

As cores das madeiras foram analisadas com base 

nos dados fornecidos por um 

espectrofotocolorímetro, dotado de iluminante D65 e 

ângulo de observação de 10°, conforme padrão 

estabelecido pelo sistema CIEL*a*b*. Foram 

registradas as leituras dos seguintes parâmetros: L* 

que indica a luminosidade ou claridade; a* permite 

verificar a coordenada da cor entre o verde-

vermelho, b* indicando a coordenada da cor sobre o 

eixo amarelo-azul; C* cromaticidade ou saturação da 

cor; e h indica o ângulo de tinta. Adicionalmente, 

determinou-se a variação total da cor (∆E), através 

da equação 1, conforme a norma D 2244 da 

American Society For Testing and Materials – 

ASTM (2009): 

 

∆𝐸 ∗ = √∆𝐿*²+ ∆𝑎*²+ ∆𝑏*² (Equação 1) 

 

Em que: ∆E - variação total da cor; ∆L* variação 

do parâmetro L*; ∆a* variação do parâmetro a*; e 

∆b* variação do parâmetro b*.  

 

Análise de dados 

Para análise dos dados foram aplicados testes de 

análise de variância e as médias comparadas 

estatisticamente pelo teste de Scott-Knot à 95% de 

probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando o parâmetro colorimétrico de 

luminosidade após o tratamento térmico é possível 

verificar que as madeiras assumiram valores 

menores de L*, conferindo aspecto mais escurecido 

da cor (Tabela 1). Este escurecimento se apresentou 

de modo gradativo para a maioria das espécies, onde, 

conforme houve aumento do tempo de tratamento, 

mais escurecida a madeira se tornou, exceto para o 

ipê e pau-brasil. Freitas et al. (2016) comentaram que 

esse decréscimo na luminosidade é comum quando a 

madeira passa por tratamento térmico, devido a 

oxidação de algumas substâncias, por conseguinte, 

resultando em menores valores.  

Com ação do intemperismo natural sobre as 

madeiras tratadas termicamente é possível perceber 

que as amostras do tratamento controle escureceram, 

enquanto, a maioria dos tratamentos apresentaram 

um ligeiro aumento nos valores de L*. De acordo 

com Teles e Costa (2014), com o passar do tempo, é 

possível que haja uma tendência ao aumento de 

luminosidade, sugerindo uma renovação da 

superfície da madeira em função da lixiviação 

ocasionada pela água entre ciclos. Ainda segundo o 

mesmo autor, esse resultado ocorre uma vez que a 

celulose não é dissolvível em água, ficando na 

superfície da madeira, enquanto que a lignina 

deteriorada é solubilizada e lixiviada. 

Nos parâmetros a* e b* também houveram 

reduções significativas em todos as madeira, quando 

comparado as aferições das amostras controle e após 

o tratamento térmico. Analisando a ação do 

intemperismo, é possível verificar que há 

estabilização dos valores em todos os tratamentos, 

para a maioria das espécies avaliadas neste estudo.  
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Nota-se que em relação a coordenada cromática 

vermelho-verde (a*), os valores foram reduzidos à 

medida que aumentou-se o tempo de tratamento para 

a maioria das espécies. Porém, após exposição ao 

intemperismo, as aferições em todos os tempos de 

tratamento apresentaram valores que não se 

diferiram estatisticamente, conforme a Tabela 1. 

Quanto à coordenada cromática (b*), nota-se que os 

tratamentos por 2 e 4 horas, tiveram o mesmo padrão 

de redução, o que sugere que a partir de determinado 

tempo não há mais mudanças significativas desta 

coordenada. 

Com a ação do intemperismo nota-se a 

diminuição da saturação da cor da madeira 

observados a partir do decréscimo dos valores de 

cromaticidade (C*). De acordo com Teles e Costa 

(2014) isto pode estar relacionado com a lixiviação 

dos produtos fotodegradados da superfície da 

madeira, deixando a face exposta acinzentada 

dependendo da despolimerização da lignina e da 

celulose. 

De acordo com a classificação proposta por 

Stangerlin (2012) todos os tratamentos obtiveram 

variação da cor de modo muito perceptível (valores 

acima de 8,1), conforme a Tabela 2

.
Tabela 1. Valores correspondentes aos parâmetros colorimétricos em todos os tratamentos, para todas as espécies 

Espécie (tempo) L* a* b* C* h 

Goiabão (0h) 62,18 (0,66) D 10,23 (0,33) B 26,60 (0,92) C 28,50 (0,96) C 68,95 (0,30) C 

Goiabão (0h) INT 49,21 (2,89) C 1,60 (0,31) A 5,81 (1,07) A 6,03 (1,12) A 74,86 (0,75) D 

Goiabão (2h) 50,10 (0,99) C 11,27 (0,37) C 15,07 (0,45) B 18,82 (0,38) B 53,19 (1,38) A 

Goiabão (2h) INT 45,99 (1,66) B 1,61 (0,40) A 6,54 (0,82) A 6,74 (0,90) A 76,31 (1,67) D 

Goiabão (4h) 43,01 (1,31) A 10,04 (0,42) B 15,57 (0,84) B 18,54 (0,66) B 57,12 (2,11) B 

Goiabão (4h) INT 45,03 (2,07) B 1,58 (0,28) A 6,37 (0,62) A 6,56 (0,66) A 76,14 (1,28) D 

Ipê (0h) 45,73 (1,28) C 6,45 (0,30) C 15,35 (1,15) C 16,65 (1,17) B 67,15 (0,77) C 

Ipê (0h) INT 42,21 (1,65) B 0,93 (0,17) A 8,81 (13,03) B 4,61 (0,32) A 77,28 (1,63) D 

Ipê (2h) 30,92 (0,87) A 3,28 (0,65) B 5,27 (1,06) A 6,21 (1,21) A 58,07 (2,60) B 

Ipê (2h) INT 46,92 (1,13) C 0,85 (0,20) A 4,64 (0,61) A 4,71 (0,64) A 79,63 91,15) D 

Ipê (4h) 31,32 (0,53) A 2,99 (0,46) B 3,54 (1,03) A 4,65 (1,05) A 48,91 (4,90) A 

Ipê (4h) INT 45,47 (0,96) C 0,71 (0,13) A 4,55 (0,30) A 4,61 (0,32) A 81,16 (1,32) D 

Louro-freijó (0h) 57,65 (1,12) D 9,67 (0,64) B 23,95 (0,72) D 25,84 (0,79) C 68,02 (0,85) B 

 Louro-freijó (0h) INT 43,71 (1,15) B 1,03 (0,33) A 9,33 (13,17) B 5,04 (0,60) A 78,41 (2,40) C 

 Louro-freijó (2h) 48,01 (1,58) C 10,56 91,56) C 14,61 90,86) C 18,03 (0,73) B 54,07 (1,55) A 

 Louro-freijó (2h) INT 38,43 (0,81) A 0,87 (0,09) A 4,53 (0,26) A 4,62 (0,27) A 79,07 (0,89) C 

Louro-freijó (4h) 43,98 (1,22) B 10,38 (0,26) C 15,20 (0,91) C 18,41 (0,89) B 55,61 (1,09) A 

Louro-freijó (4h) INT 37,25 (1,00) A 0,90 (0,20) A 4,61 (0,39) A 4,70 (0,41) A 78,90 (1,69) C 

Pau-Brasil (0h) 46,14 (1,61) C 23,07 (1,29) D 22,34 (1,24) B 32,13 (1,43) C 44,09 (1,64) C 

 Pau-Brasil (0h) INT 44,91 (2,10) C 1,03 (0,21) A 4,97 (0,25) A 4,57 (0,29) A 71,18 (1,83) D 

Pau-Brasil (2h) 37,35 (0,47) A 7,08 (0,44) C 2,59 (0,33) A 7,54 (0,49) B 20,03 (1,57) A 

 Pau-Brasil (2h) INT 39,31 (1,70) B 0,97 (0,29) A 4,37 (0,55) A 4,48 (0,61) A 77,71 (2,21) E 

Pau-Brasil (4h) 35,32 (1,04) A 6,27 (0,79) B 3,54 (0,91) A 7,21 (1,13) B 28,94 (3,27) B 

Pau-Brasil (4h) INT 39,00 (1,22) B 0,65 (0,13) A 3,66 (0,30) A 3,72 (0,32) A 79,90 (1,43) E 

 Peroba (0h) 57,21 (3,62) E 13,14 (0,96) D 23,24 (2,32) C 26,67 (2,16) D 60,51 (2,40) C 

 Peroba (0h) INT 45,33 (4,54) D 1,14 (0,44) A 12,88 (15,81) B 9,12 (12,19) C 77,30 (2,82) D 

 Peroba (2h) 38,40 (1,01) B 8,64 (0,34) C 4,68 (0,70) A 9,84 (0,62) C 28,28 (2,71) A 

 Peroba (2h) INT 41,46 (1,02) C 1,58 (0,19) A 6,48 (0,49) A 6,68 (0,51) B 76,33 (1,08) D 

Peroba (4h) 32,10 (0,94) A 6,75 (0,53) B 6,28 (0,98) A 9,23 (1,05) C 42,65 (2,38) B 

Peroba (4h) INT 42,14 (1,80) C 1,01 (0,19) A 4,79 (0,34) A 4,90 (0,37) A 78,13 (1,58) D 

*Valores entre parênteses representam o desvio padrão. As letras maiúsculas indicam diferença significativa entre as médias na vertical 

para cada espécie, de acordo com o teste de Scott-Knott, à 95% de probabilidade. INT= intemperizadas 

 

Tabela 2. Variação total da cor após tratamento térmico e após intemperismo natural. 
ESPÉCIE ∆E* (2h) ∆E* (4h) ∆E* (0h) INT ∆E* (2h)  INT ∆E* (4h) INT 

Goiabão 16,73 19,17 25,97 13,52 12,66 

Ipê 18,18 14,91 9,20 16,19 14,36 

Louro-freijó 13,45 13,70 21,97 16,94 15,71 

Pau-Brasil 26,89 20,00 28,09 6,65 6,71 

Peroba 26,80 25,96 19,80 7,91 11,66 

*As letras maiúsculas indicam diferença significativa entre as médias na horizontal para cada espécie, de acordo com o teste de 

Scott-Knott, à 95% de probabilidade. INT= intemperizadas. 

.
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Analisando o efeito do intemperismo natural, é 

possível verificar maiores valores de ∆E para as 

madeiras controles (não tratadas termicamente), para 

a maioria das espécies estudadas, o que demonstra a 

viabilidade do processo de tratamento térmico na 

estabilização colorimétrica das madeiras. 

 

CONCLUSÃO 
A realização do tratamento térmico à 180°C nas 

madeiras de goiabão, ipê, louro-freijó, pau-brasil e 

peroba, com a duração de duas e quatro horas, 

possibilitou que as mesmas tivessem uma 

estabilização colorimétrica frente à ação do 

intemperismo natural, reduzindo a variação total da 

cor em comparação à madeiras não tratadas 

termicamente. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo a construção de um aplicativo para a identificação de madeiras tidas 

como comerciais. Para o desenvolvimento do software identificou-se trinta espécies madeireiras por meio dos elementos 

anatômicos como parênquima, raios, poros e canais secretores, e as propriedades organolépticas como cor, cheiro e 

textura. Para isso, selecionaram-se trinta espécies comerciais as quais foram encaminhadas a laboratório para 

identificação. Logo após a identificação das espécies foram feitas análise para descrição macroscópica e das propriedades 

sensoriais, as quais destinaram-se como conteúdo para a criação da base de dados do aplicativo. Como resultado, o 

aplicativo mostrou-se uma ferramenta eficaz para o setor florestal, facilitando os processos de fiscalização madeireira, 

bem como simplificando as etapas de identificação, através de conteúdos macroscópicos e sensoriais de fácil 

identificação, os quais são fornecidos para a orientação de profissionais, valoração das espécies comercializadas, registro 

de novas identificações e segurança de dados em tempo real. 
Palavras-chave: software, anatomia da madeira, reconhecimento. 

 

Xiloteca - Application for Wood Identification 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to construct an application for the identification of wood taken as 

commercial. For the development of the software, thirty timber species were identified by means of anatomical elements 

such as parenchyma, rays, pores and secretory canals, and organoleptic properties such as color, smell and texture. For 

this, thirty commercial species were selected, which were sent to the laboratory for identification. Shortly after 

identification of the species, the analysis was made for macroscopic description and sensory properties, which were 

intended as content for the creation of the application database. As a result, the application proved to be an effective tool 

for the forestry sector, facilitating the processes of logging, as well as simplifying the identification steps, through 

macroscopic and sensory contents of easy identification, which are provided for the guidance of professionals, valuation 

of commercialized species, registration of new identifications and data security in real time. 
Keywords: software, wood anatomy, recognition. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A madeira é um recurso florestal heterogêneo 

formado por diferentes tipos de células as quais 

manifestam funções distintas de estrutura, 

condução e reserva das plantas (ZANATTA, 

2018). O conhecimento dos seus componentes 

anatômicos é importante para o diagnóstico de 

espécies vegetais, utilização correta e predição do 

comportamento dimensional de objetos 

madeireiros (BOTOSSO, 2011). 

O estudo da anatomia de madeira é de 

especialidade da ciência botânica a qual examina 

os constituintes celulares do lenho, considerando à 

disposição e quantidade dos elementos, bem como 

seus tipos e peculiaridades. Em geral, a análise 

macroscópica avalia às características que 

necessitam de pouco ou nenhum aumento óptico 

para a observação das propriedades organolépticas 

e anatômicas da madeira (ZENID, 2007). 

A descrição anatômica desempenha função de 

fiscalização pelos órgãos competentes de extinguir 

o uso ilegal de madeira em comércios para fins 

moveleiros, energéticos e industriais. É importante 

ressaltar que, às propriedades da madeira contém 

variações entre as diversas espécies e também 

dentro de um mesmo indivíduo (LIMA, 2014).  

Segundo Braga Junior (2017), a madeira 

apresenta potencial para diversos tipos de usos, 

com destaque para uso estrutural; porém, o autor 

alerta o uso de espécies inadequadas é comum 

devido a erros no reconhecimento das espécies, 

ocasionando a diminuição da vida útil das 

construções. 
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A ausência de ferramentas rápidas e eficazes 

dificulta a fiscalização e o processo de 

identificação de madeiras (ZAQUE, 2018). 

Visando facilitar a ação de reconhecer espécies 

madeireiras com potencial produtivo, os softwares 

aparecem como uma ferramenta útil, como o 

aplicativo especies maderables já existente, que em 

um curto espaço de tempo resulta no diagnóstico de 

espécies florestais.  

Atualmente, o Brasil possui cerca de 280 

milhões de aparelhos móveis (celulares, notebook 

e tablet) com conexões a internet, essa amplitude 

ocorre em função da praticidade e rapidez do 

processamento alcançado em poucos instantes. 

Essa expressividade tecnológica influencia no 

comportamento social, potencializando o uso nas 

mais diversas áreas profissionalizantes, como por 

exemplo, no ramo florestal (BRITO, 2017). 

Portanto, o exposto trabalho teve como objetivo 

o desenvolvimento de um aplicativo para 

dispositivos móveis aplicado na identificação de 

madeiras comerciais, garantindo uma maior 

segurança nos processos de comercialização, 

transporte e fiscalização de espécies madeireiras 

com relevância no setor florestal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do aplicativo, foram 

estabelecidas duas etapas: 1 - construção de uma 

base de dados com as características das madeiras. 

Nesta etapa envolve o diagnóstico macroscópico e 

a definição da base de dados a ser usada para 

identificação das espécies; 2 - Concepção e 

desenvolvimento das funcionalidades do 

aplicativo. A seguir, cada uma destas etapas será 

detalhada separadamente. 

 

Construção da base de dados sobre as espécies 

de madeira 

Para a construção da base de dados, foi 

realizada uma caracterização macroscópica da 

madeira de trinta espécies comerciais provenientes 

da região Amazônica. As amostras coletadas foram 

encaminhadas para análise junto o Instituto de 

Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso 

(INDEA-MT) para análise de um especialista em 

identificação de madeiras. O processo de 

identificação foi realizado por meio das orientações 

do INDEA (2011a; 2011b). As espécies estudadas 

foram descritas pelo nome científico, nome vulgar, 

família, propriedades organolépticas como cor, 

cheiro e textura, além da descrição anatômica 

macroscópica (parênquima, poros, raios e canais 

secretores).  

 

Concepção e Desenvolvimento do Aplicativo  
A base de dados foi desenvolvida por meio da 

biblioteca de linguagem SQlite3. Para a 

programação Java utilizou-se o ambiente de 

desenvolvimento integrado (IDE) Android Studio 

que elabora software com sistema Android.  

O aplicativo conta com dois métodos de 

consulta, a primeira é a busca por nome e a segunda 

é a procura através das características anatômicas e 

organolépticas das madeiras, ambos possibilitam a 

identificação das espécies comerciais.  O software 

terá acesso gratuito para download no serviço 

digital da Google Play, sendo compatível com 

dispositivos de tecnologia do tipo android.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O aplicativo é denominado de Xiloteca devido 

o armazenamento virtual de dados sobre materiais 

lenhosos, considerando seus elementos e formas. A 

palavra vem da junção dos termos grego xýlon 

(madeira) e theke (coleção) e é utilizada para 

denominar um arquivo de madeiras ou um local 

onde se guarda diversos tipos de madeira, com as 

informações sobre sua estrutura macro e 

microscópica. Deste modo, Xiloteca é o nome dado 

a coleções de madeiras organizadas em um 

determinado espaço, destinadas a estudos e 

pesquisas na área florestal e tecnológica. 

A xiloteca é um banco de amostras de madeiras 

de diferentes espécies florestais identificadas 

botanicamente. Estas servem como referência para 

correta identificação de madeiras. O material de 

cada coleção pode ter desde um enfoque regional 

(conjunto de madeiras de um dado ambiente ou 

bioma), até um enfoque internacional (conjunto de 

madeiras de todas as florestas do mundo) (Lisboa 

et al., 2005). Inicialmente, o projeto do aplicativo 

envolve apenas trinta espécies de madeiras 

comerciais, todas estas originárias da região 

Amazônica, mas, comercializadas em todo país. 

No entanto, está prevista a possibilidade de 

atualizações no próprio aplicativo, permitindo ao 

gestor do software a inclusão de novas espécies 

com o aumento de seu banco de dados. 

Lisboa et al. (2005) destacam ainda que, apesar 

de serem utilizadas para consultas de rotinas e 

como um banco de dados para armazenar 

informações sobre madeiras, as xilotecas podem 

ainda ser empregadas no auxílio de profissionais de 
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diversas áreas na solução de problemas que vão 

desde o manejo e inventários florestais, até a 

comercialização e uso das espécies. 

O software, por sua vez, contêm duas vias de 

consulta (Figura 1), uma por meio da busca por 

nome, onde esta filtra as madeiras pela 

nomenclatura popular ou científica e a outra pela 

seleção das características sensoriais e anatômicas. 

Os dois métodos de pesquisa são eficazes para se 

chegar à espécie em questão, sendo estes 

disponíveis no Menu inicial, contando também o 

botão de créditos com os referidos autores. 

 

 
Figura 1 – Tela principal do aplicativo Xiloteca. 

 

A opção Buscar por nome ( Figura 2) 

recomenda que o usuário preencha a caixa de texto 

com os caracteres de nomeação da espécie 

considerada, em seguida, clicar no botão Buscar 

para obtenção das informações organolépticas e 

anatômicas da madeira observada. Essa via de 

pesquisa é importante quando já se tem 

conhecimento da nomenclatura da espécie, 

ressaltando somente as peculiaridades que a 

constitui. . A tecla virtual denominada de Limpar 

tem como função reiniciar a pesquisa realizada 

anteriormente, facilitando o início de uma nova 

consulta. 

 

 
Figura 2 – Tela da opção “buscar por nome” do App 

Xiloteca. 

 
No que tange a “Busca por Características” 

(Figura 3 e 4), podemos perceber que cada 

propriedade sensorial e macroscópica possui uma 

janela de múltipla escolha, em que cada item 

selecionado mediante a espécie pesquisada, a 

quantidade de madeira encontrada decresce, até 

restar apenas uma espécie listada, resultando assim 

na identificação. 
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Figura 3 – Consulta de madeiras via características no 

aplicativo Xiloteca.  

 

 
Figura 4 – Propriedades avaliadas durante a 

identificação das madeiras no aplicativo Xiloteca. 

Ao identificar as madeiras se concede 

informações como nome científico e vulgar, 

família, tipo de floresta e região de ocorrência, 

presença e ausência de cheiro, canais secretores, 

óleos resinais, tilos e poros radiais, a classificação 

quanto à textura, peso, tamanho e quantidade dos 

poros, bem como o tipo de raio tangencial e 

disposição dos poros. Além da visibilidade do 

parênquima e do raio transversal. 

O aplicativo Xiloteca também disponibiliza 

imagens anatômicas de alta resolução para todas as 

espécies madeireiras cadastradas em seus 

respectivos planos, sendo eles: transversal, radial e 

tangencial, podendo estas ser ampliadas para uma 

melhor visualização.  

O botão “Ver listados” (Figura 5) permite a 

visibilidade da espécie resultante da busca por 

características, além de apresentar a lista de 

espécies disponíveis em todo o aplicativo. De posse 

dessa lista, o usuário poderia escolher a espécie que 

deseja e verificar todas as suas propriedades 

macroscópicas e organolépticas. 

 
 

 
Figura 5 – Lista de pesquisa por madeira no App 

Xiloteca. 

 

De acordo com Melo (2014), os softwares são 

vistos também como uma ferramenta pedagógica 

para a ampliação e compartilhamento de 

conhecimentos científicos, promovendo 

informação independente da localização 

geográfica. As mudanças geradas pelos aplicativos 

desperta novos métodos de ensino, bem como, o 

interesse de pesquisadores por ser uma prática 

efetivamente inovadora (ALMEIDA, 2013). 

 

CONCLUSÃO 
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As características macroscópicas e as 

propriedades organoléticas das madeiras avaliadas 

podem ser utilizadas com eficácia para sua 

identificação por intermédio do aplicativo 

Xiloteca. 

O desenvolvimento do aplicativo com temática 

na tecnologia da madeira proporciona o 

direcionamento dos especialistas nos processos de 

identificação, fiscalização e diagnóstico de 

espécies com relevância no setor florestal, 

reduzindo erros de reconhecimento dos elementos 

anatômicos, bem como a agilidade e praticidade no 

tempo de reconhecer os materiais lenhosos 

propostos.  
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A MELIPONICULTURA COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO SERTÃO 

PARAIBANO 

 

Eduarda Loise de Oliveira Figueiredo¹*, Teotônio Lucas Sabino Fernandes¹, Dayanne Kelly de Araújo 

Medeiros¹, Jaziel dos Santos Medeiros¹, Rozileudo da Silva Guedes¹ 

 
¹ Universidade Federal de Campina Grande.  

*E-mail: eduardaloise8@gmail.com  

 
RESUMO: As abelhas são animais de grande importância na natureza, e dentre suas atividades a polinização de diversas 

espécies da flora é sem dúvida a principal atividade desenvolvida por esses insetos. No entanto, diversas ações humanas 

têm contribuído para a diminuição das populações de abelhas nativas, dentre elas pode-se destacar o desmatamento da 

vegetação nativa, levando consequentemente a redução desses insetos por dependerem diretamente de recursos vegetais. 

A grande maioria das espécies sem ferrão, também conhecidas como meliponíneos, são facilmente criadas racionalmente 

(meliponicultura) e, assim, podem ser utilizadas como instrumento de educação ambiental demonstrando a importância 

da conservação desses insetos e dos seus serviços ecossistêmicos. Diante disso, esse trabalho teve o propósito de contribuir 

com informações sobre as abelhas e suas funções nos ecossistemas, além de buscar conscientizar alunos da importância 

desses insetos para o homem e a natureza e ainda sensibilizá-los para a necessidade de preservação ambiental. Para isso, 

alunos da Escola Municipal Antônio da Costa Palmeira da zona rural do município de Patos, PB, foram convidados a 

participar de uma visita ao Campus da Universidade Federal de Campina Grande em Patos, para conhecer o laboratório 

de Entomologia Florestal e o Meliponário, a fim de proporcionar um contato direto das crianças com as abelhas sem 

ferrão. Inicialmente, as crianças conheceram o laboratório de Entomologia Florestal, ocasião em que receberam, por meio 

de discussão dialogada, informações sobre esses animais e visualizaram insetos reais em caixas da coleção entomológica 

e também com o auxílio de estereoscópios para os espécimes menores. Também foram abordadas informações sobre as 

características morfológicas dos insetos em geral e especialmente as específicas das abelhas. Em seguida, puderam 

conhecer as funções exercidas pelos meliponíneos nos ambientes nativos e nos agroecossistemas, por meio de 

conversação, bem como da apresentação de vídeos educativos. Por fim, as crianças puderam conhecer o meliponário no 

qual são criadas abelhas nativas da espécie Melipona subnitida, conhecida popularmente como jandaíra, e visualizaram 

como é a constituição de uma colmeia por dentro e a divisão de trabalho desenvolvida por cada casta. Ao final da visita 

ficou nítido o aprendizado e o entusiasmo das crianças que puderam ter uma atividade diferente do habitual sendo 

realizada fora de sala de aula, sendo proporcionada às mesmas uma experiência educativa importante por meio da 

observação desses animais e a interação com o meio ambiente, contribuindo na formação dessas crianças e despertando 

a importância desses insetos para as nossas vidas e para a conservação da natureza. Esse tipo de atividade educacional 

nessa faixa etária contribuirá para que as crianças cresçam com um olhar diferenciado da natureza de forma a ter 

consciência do que temos que preservar, a partir, nesse caso, do conhecimento da criação manejada e do papel das abelhas 

no meio ambiente. Contudo, a realização de atividades como essas são de grande proveito e necessárias nas escolas, para 

que os alunos possam ter mais conhecimentos sobre o meio ambiente e como preservá-lo, ao mesmo tempo em que os 

tornam cidadãos mais responsáveis e conscientes na construção de para um país mais sustentável.  
Palavras-chave: aprendizagem, insetos, serviços ecossistêmicos. 

 

 

  



   

VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 787 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO FENOLÓGICO DE ESPÉCIES ARBÓREAS EM UM FRAGMENTO DE 

CAATINGA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RN 

 

Natália Isabel Lopes Quirino¹*, Rejane Tavares Botrel1, Mayara Varela Neres da Silva1 

Erick Daniel da Silva Gomes1, Jeferson Matheus Alves de Oliveira1, Larissa Rayanny Silva da Fonseca1 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: nataliaisabelq@yahoo.com 

 
RESUMO: Estudos fenológicos possibilitam a identificação e quantificação (intensidade) de fenômenos biológicos 

repetitivos ao longo do ano, fornecendo assim dados que podem contribuir para um melhor entendimento dos processos 

que ocorrem em uma área florestal. Tais informações podem ainda ajudar na determinação de métodos e técnicas de 

coleta de frutos e sementes e dar indícios de sua época de ocorrência, podendo ainda fornecer informações referentes a 

alterações climáticas significativas. A finalidade deste trabalho foi acompanhar a ocorrência e a intensidade dos processos 

fenológicos de três espécies arbóreas em um fragmento de caatinga arbórea localizado na Fazenda Experimental Rafael 

Fernandes, pertencente à Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Mossoró – RN. Inicialmente foram 

realizadas excursões a campo para seleção dos indivíduos que seriam acompanhados, tendo como critério padrão de 

escolha, o vigor aparente das árvores adultas e a distância mínima de 20 m entre as árvores escolhidas. As espécies 

arbóreas escolhidas para este trabalho foram Auxemma oncocalyx (Allemão) Taub. (Pau branco), Pityrocarpa 

moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. Jobson (Catanduva) e Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (Jurema branca) e 

para cada uma delas foram selecionados 10 indivíduos. Todos os indivíduos, além de sua identificação botânica, tiveram 

coletadas informações referentes à localização das árvores com o auxílio de um sistema de posicionamento global (GPS), 

a circunferência a altura do solo (CAS), altura total (H) e área da copa (Ac). Após essa etapa foi iniciada a coleta dos 

dados fenológicos que ocorreu, até o momento, durante um ano e sete meses. As fenofases acompanhadas foram 

desfolhamento, brotação, floração e frutificação. A descrição das fenofases desfolhamento e brotação foram expressas 

em porcentagem, enquanto floração e frutificação foram registradas considerando valores absolutos, ou seja, a quantidade 

real. As observações foram feitas em intervalos de 14 dias. Os resultados obtidos apresentaram-se de forma diversificada 

para as diferentes espécies estudadas. Para a fenofase desfolhamento A. oncocalyx iniciou o acompanhamento fenológico 

com 2,3% de perda de folhas e teve um salto para 47,7% no terceiro mês de pesquisa, seguido da estabilidade da fase 

acima de 95% até meados de dezembro. Pityrocarpa moniformis e Piptadenia stipulacea apresentaram aumentos 

gradativos de perda de folhas à medida que se entrava no período mais seco no Bioma Caatinga. Em relação à fenofase 

brotação, P. stipulacea obteve valor máximo no mês de janeiro de 2018. As espécies Catanduva e Jurema branca 

apresentaram pico na floração durante o mês de maio de 2017, ambas com mais de 1000 flores, enquanto Pau Branco 

apresentou maior produção no mês de junho de 2018, com mais de 4000 flores. A espécie Catanduva se destacou no que 

se refere à fenofase frutificação, produzindo-os na maior parte do acompanhamento, enquanto Pau branco obteve maior 

produção no mês de agosto de 2018, ultrapassando 1800 frutos. As informações obtidas sugerem que as fenofases 

mantiveram atividade variada ao longo das observações e, em alguns momentos, parecem ser influenciadas por eventos 

climáticos como a precipitação. Dados climáticos ainda serão analisados em conjunto com os dados fenológicos para 

confirmar tal hipótese. 

Palavras-chave: fenologia, caatinga, espécie nativa. 
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RESUMO: O acompanhamento fenológico possibilita a identificação e quantificação (intensidade) de fenômenos 

biológicos repetitivos ao longo do ano, fornecendo assim dados que podem contribuir para um melhor entendimento dos 

processos que ocorrem em uma área florestal. O objetivo deste trabalho é acompanhar o comportamento fenológico de 

três espécies arbóreas em um remanescente de caatinga localizado no município de Upanema – RN. A coleta preliminar 

de dados incluiu altura, área de copa, circunferência a altura do solo (CAS) e a identificação botânica dos indivíduos 

selecionados para o estudo. Foram escolhidos dez indivíduos, distantes no mínimo 20 m um do outro. Com o auxílio de 

uma bússola, em cada indivíduo selecionado foram escolhidos dois galhos, referente a cada ponto cardeal (Norte, Sul, 

Leste e Oeste), em que um galho estava disposto na parte inferior da copa e o outro na parte superior da copa, sendo sua 

escolha de forma aleatória. As fenofases analisadas foram desfolhamento, brotação, floração e frutificação. O 

acompanhamento fenológico das três espécies foi realizado durante um ano e sete meses entre maio de 2017 e novembro 

de 2018. As fenofases analisadas apresentaram-se bem variadas, com destaque para a alta percentagem de desfolhamento 

da espécie Pseudobombax marginatum (Embiratanha) no início da coleta de dados e permanecendo assim durante quase 

todo o período de acompanhamento. Destaca-se também a frutificação da Mimosa ophtalmocentra (Jurema de embira) 

que apresentou frutos durante a maior parte do acompanhamento com queda da intensidade a partir de agosto, ficando 

cerca de seis meses sem apresentar nenhuma frutificação a Jurema de embira também se destaca por apresentar flores no 

início de janeiro até setembro, chegando a apresentar mais de 1200 flores em agosto, a espécie Myracrodruon urundeuva 

(Aroeira) iniciou o acompanhamento fenológico com 20% de perda de folhas e teve um salto para 80% no terceiro mês 

da pesquisa, apresentando resultado semelhante no ano seguinte, também se destacou em relação à fenofase floração e 

frutificação, apresentando o pico em agosto para floração, quando apresentou mais de 800 flores e pico para a frutificação 

em outubro, quando apresentou mais de 1200 frutos. Em relação à brotação a espécie P. marginatum não atingiu o índice 

máximo, ficando entre 40% e 60% da fenofase, o que indica que as copas não foram totalmente preenchidas. Já, tanto M. 

urundeuva quanto M. ophtalmocentra, em julho de 2017, já apresentavam brotos. Porém, no ano seguinte as brotações 

ocorreram em maio. A queda e o aumento de brotação estão relacionados a esparsas chuvas que ocorreram na região. 

Conclui-se que os resultados indicaram grande variação das fenofases e mudanças bruscas, indicando, alterações nas 

condições ambientais. Os autores agradecem a Gerência de Meio Ambiente do Centro de Pesquisa da Petrobrás pelo 

auxílio técnico e financeiro. 

Palavras-chave: Fenofases, Floração, Frutificação. 
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ACURÁCIA DO MODELO DE SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS NO SEMIÁRIDO 

PERNAMBUCANO POR MEIO DO COEFICIENTE KAPPA (K) 
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¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco  

*E-mail: josejorgemonteirojunior@gmail.com 

 
RESUMO: A caatinga é a maior fitofisionomia presente no território nordestino brasileiro, ocupando cerca de 912.529 

km² e 11% do domínio nacional. Em Pernambuco, esta vegetação sofre grandes pressões de ordem climáticas e antrópica 

e, por consequência, é suprimida devido sua capacidade dendroenergética, o que favorece o estabelecimento de áreas 

denominadas como zonas de carvoejamento (Onde madeira é suprimida para a produção de carvão). Sob este olhar, urge 

a necessidade de monitoramento e criação de modelos dinâmicos que possam estimar o uso e ocupação de áreas com 

estas características de floresta seca. Em busca de certificação para estes modelos dinâmicos de estimativa de áreas, este 

trabalho tem por objetivo, avaliar a acurácia de modelos simulados para a zona de carvoejamento em Pernambuco, 

utilizando o teste estatístico Kappa (K) para classificar a concordância entre o mapa real classificado para o ano de 2017 

e o mapa modelado simulado para o mesmo ano em comparativo, também, com a situação real (in situ). A área de estudo 

está posicionada entre as mesorregiões do Agreste, São Francisco e Sertão pernambucano (9º09'6.24"N; 5º13'54.84''W; 

7º25'9.84''E; 9º0'10.08''S). A vegetação dessa região é predominantemente constituída por Caatinga Hiperxerófila com 

trechos de Floresta Caducifólia. O clima é do tipo Tropical Semiárido, de acordo com a classificação de Köppen 

apresentando-se como BSh’ com chuvas de verão, entre os meses de novembro a abril, com precipitação média anual de 

431,8 mm e temperatura média da ordem de 24,7ºC, sendo a do mês mais quente 33,9ºC e a do mês mais frio 18,3ºC. 

Foram adquiridas imagens do satélite LANDSAT 8 para o ano de 2017 no período mais seco (onde há menor incidência 

de nuvens), em quatro cenas oriundas das órbitas 215 e 216 nos pontos 65 e 66. Foi realizado o contraste linear nas 

imagens, para melhoria da qualidade das imagens e técnicas de pré-processamento de imagens realizadas no software 

Quantum GIS versão 2.18.28. A partir deste momento, foi realizada a aquisição de amostras do uso e cobertura da terra e 

definidas as classes Floresta, Solo Exposto, Agropecuária e Água e gerado o mapa classificado do ano de estudo (2017). 

Seguindo as metodologias e técnicas de modelagem dinâmica espacial, foi realizado no software DINAMICA EGO 

versão 3.0.17 a obtenção do mapa simulado. Em seguida, foi aplicado, em ambos mapas gerados (classificado e simulado), 

uma nuvem de 1000 pontos aleatórios que permitiu avaliar a acurácia da simulação através do teste Kappa (K) onde, 

considera-se <0.00 = Péssimo; 0.0-0.2 = Ruim; 0.2-0.4 = Razoável; 0.4-0.6 = Bom; 0.6-0.8 = Muito Bom; e 0.8-1.0 = 

Excelente. Dentre os 1000 pontos, foram selecionados 78 pontos para a validação dos acertos dos dois mapas, validados 

através de comparação com imagens de 2017 obtidas no Google Earth Pro. Para o mapa classificado houve 64 acertos 

(82%); e para o mapa simulado houve 60 acertos (76,9%). Obtido alto nível de acertos, a realização do teste de Kappa 

(K) apontou o mapa classificado com valor de 0,5091 (Bom), e o mapa simulado com valor de 0,4279 (Bom). Pela 

observação dos aspectos analisados fica evidente, portanto, que a classificação de mapas e simulação dos mesmos é de 

extrema importância para a ciência das mudanças de cobertura e uso da terra; o teste de Kappa (K) serviu para inferir na 

relevância de mapas que representem com qualidade a realidade, para que possam auxiliar na tomada de decisão no que 

tange o monitoramento de áreas de risco e alta supressão de vegetação. 

Palavras-chave: Modelagem dinâmica espacial, Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento, Caatinga, Manejo Florestal 

Sustentável. 
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RESUMO: A fragmentação de habitats, proveniente de causas naturais ou antrópicas, pode culminar em grandes 

prejuízos para a vida em diversos ecossistemas. Portanto, torna-se necessária a realização de estudos sobre a configuração 

das paisagens fragmentadas, com o intuito de identificar os impactos causados sobre os indivíduos e suas comunidades, 

principalmente àqueles sujeitos aos efeitos de borda. Além disso, estas informações auxiliam na tomada de decisão para 

a locação de corredores ecológicos, que permitem atenuar os danos ambientais resultantes da fragmentação. No Sul do 

estado do Piauí é possível encontrar uma extensa área que vem sofrendo, ao longo dos anos, com o processo de 

fragmentação resultante do avanço da desertificação. Esta área é conhecida como Núcleo de Desertificação de Gilbués 

(NDG), que abrange os municípios de Gilbués, Monte Alegre do Piauí, Correntes, Barreiras do Piauí, São Gonçalo do 

Gurguéia e Riacho Frio. Sendo assim, objetivou-se com a presente pesquisa, avaliar a configuração da paisagem que 

compõe o Núcleo de Desertificação de Gilbués. A metodologia aplicada baseou-se, exclusivamente, na utilização de 

ferramentas de geotecnologia. Desta forma, foi realizada, inicialmente, a obtenção de imagens orbitais no site do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), sendo estas provenientes do satélite Landsat 8, referentes ao mês de janeiro do 

ano de 2018. Com isso, deu-se prosseguimento à etapa de pré-processamento das imagens utilizando ferramentas do 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), onde foi realizada a reprojeção, composição de bandas espectrais e 

refinamento das imagens. Em seguida, executou-se a extração da área em estudo NDG e a classificação de imagem através 

do método não supervisionado Iso Cluster, de forma a destacar os fragmentos florestais e regiões com ausência de 

vegetação. A imagem classificada foi submetida ao software livre FRAGSTATS (V.4.2), onde foi realizada a análise da 

configuração da paisagem estudada, utilizando como base o cálculo de métricas como: número total de fragmentos 

encontrados na área, distância média entre os fragmentos, bem como a densidade de fragmentos. Os resultados obtidos 

com esta pesquisa permitiram identificar a presença de 116.774 fragmentos inseridos no NDG, com uma distância média 

de 43,7 metros entre si e densidade de 49 fragmentos a cada 100 hectares. Diante do exposto, conclui-se que a região 

estudada possui elevado número de fragmentos florestais que apresentam potencial para serem conectados através da 

implantação de corredores ecológicos, visando assim, a manutenção dos ecossistemas pré-existentes. Os autores 

agradecem à Universidade Federal do Piauí (UFPI), ao Núcleo de Pesquisa para Recuperação de Áreas Degradadas e 

Combate à Desertificação (NUPERADE) e ao CNPq por meio do Projeto 407999/2016-7. 

Palavras-chave: Geotecnologias, Ecologia da paisagem, Sensoriamento remoto. 
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ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO EM UM SISTEMA AGROFLORESTAL SOB DOIS TIPOS DE 

MANEJO NA AMAZÔNIA - PARÁ  

 

Verena Santos de Sousa¹*, Daniela Pauletto¹, Ádria Fernandes da Silva¹, Rose Kelly Fernandes dos Anjos¹ 

 
¹ Universidade Federal do Oeste do Pará  

*E-mail: verena-ssousa@hotmail.com 

 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo, analisar as características químicas do solo sob dois regimes de manejo 

dentro de um sistema agroflorestal. O SAF possui 1,0 ha, dividido em quatro blocos (50m x 50m) que possuem os mesmos 

cultivos. O sistema está localizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará, no município de 

Santarém, Pará. Instalado em março de 2016. A variação entre os blocos consiste no manejo onde o primeiro tratamento 

(SMEC), conduzido nos blocos (BL) 2 e 4, é realizado com ferramentas manuais e semi-mecanizados e sem a adição de 

adubo comercial. Já no segundo tratamento (MEC), conduzido nos blocos 1 e 3, utiliza-se máquinas pesadas e adubação 

industrial na condução dos plantios. Foram realizadas duas coletas de solo no sistema com um intervalo de seis meses 

entre uma coleta e outra, a primeira referente ao mês chuvoso e a segunda ao mês de seca na região. As amostras foram 

compostas para cada bloco (n=10) coletadas a profundidade de 0-20 cm. A análise química do solo foi realizada pela 

Embrapa Amazônia Oriental – Belém, onde avaliou-se o P, K, Ca, Ca+Mg, Al. Com os dados foram possíveis analisar os 

teores de nutrientes no solo de acordo com as Recomendações de Adubação e Calagem para o Estado do Pará. Os Blocos 

2 e 4, referentes ao tratamento semi-mecanizado, apresentaram no período chuvoso e seco os mesmos teores dos nutrientes 

K, Al, Ca e Ca+Mg, respectivamente, baixo, médio, baixo e baixo. Já o nutriente P, no BL2 apresentou baixo teor na 

primeira coleta e alto na segunda, e no BL4 este nutriente foram baixos em ambos períodos. O BL1 em ambos períodos 

de coleta apresentou mesmo teor para os nutrientes K, Ca e Ca+Mg com baixos teores, já os nutrientes P e Al que na 

primeira coleta apresentaram autos teores na segunda coleta estes foram médios. O BL3 apresentou em ambos períodos 

baixos teores de K e médios de P, já o Al na primeira coleta apresentou baixo teor e médio na segunda, e os elementos 

Ca e Ca+Mg apresentaram médios valores no primeiro período e baixos no segundo. Os blocos mecanizados apresentaram 

melhores condições químicas e estes polco mudaram em relação ao período de coleta. Os valores de alumínio encontrado 

nos blocos do sistema indicam a característica provavelmente acida destes solos. Sempre que os teores de Ca+Mg no solo 

forem inferiores a 0,9 cmolc dm-1, é sugerida a aplicação de calcário, como forma de fornecimento desses nutrientes à 

planta, em geral os valores deste elemento mostraram-se satisfatórios para o sistema, somente na primeira coleta para o 

BL1 e BL2 foram inferiores. Os solos com cultivos tentem a apresentar aumento de teor de Ca, P e K devido a correção 

do solo realizada neste tipo de sistema, este fato pode estar influenciando na elevação dos teores destes elementos em 

MEC em relação à SMEC. A estrutura da vegetação dos blocos manuais equivalente a um sistema em início de processo 

de regeneração, pode estar fazendo com que este apresente menor fertilidade, supõem-se que este fato se deva a maior 

densidade de árvores e ao acúmulo de nutrientes em sua parte aérea e raízes, apresentando maior similaridade com as 

condições de um ecossistema natural. Os baixos teores de nutrientes encontrados nos blocos permitem inferir que o solo 

deste sistema independente do tratamento não apresenta condições favoráveis a nutrição da vegetação o que compromete 

a sustentabilidade do sistema, ao mesmo tempo que se compreende a incipiência do sistema, assim, ainda não sendo 

possível obter a melhoria química do solo.  

Palavras-chave: agroecologia, fertilidade de solo, manejo de SAFs. 
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ÁREA FOLIAR ESPECIFICA E TEOR DE ÁGUA PARA DIFERENTES COMPONENTES 

FOLIARES EM ESPÉCIES DE CERRADO 
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Vitor de Oliveira Santiago¹, Murillo de Carvalho Araújo do Carmo¹, Vagner Santiago do Vale¹. 

 
¹Universidade Estadual de Goiás 

*E-mail: gabrielvenancio_@outlook.com 

 
RESUMO: Para a aferição dos traços funcionais e características morfofisiológicas vegetais, não há distinção entre seus 

componentes foliares (limbo, pecíolo e nervura principal), o que torna os resultados questionáveis. Por essa razão, o 

objetivo deste estudo foi avaliar, para espécies de Cerrado, qual a relevância de cada componente foliar na aferição da 

área foliar especifica e do teor de água nas folhas. Foram avaliadas 13 espécies de Cerrado, sendo N. amostral= 10 folhas 

e 5 a 10 indivíduos.  Com auxílio do software ImageJ, após isolados pecíolo, nervura principal e limbo, foram mensuradas 

suas respectivas áreas e obtidas as massas frescas, em balança de precisão. Depois, estas foram secas em estufa a 70°C, 

por 72 h. Foram calculadas a área foliar específica, teor de água e porcentagem de massa fresca. A partir daí, foram 

desenvolvidas regressões para comparar a relação do teor de água pela quantidade de área foliar. Annona coriacea Mart., 

Dalbergia miscolobium (Benth.), Rudgea virburnoides (Cham.) Benth e Terminalia argentea Mart. & Zucc. foram as 

espécies que apresentaram uma contribuição do limbo para a massa foliar superior a 80%. As peças foliares devem ser 

separadas para aferição da área foliar específica, a fim de evitar alterações nos resultados finais. Com relação ao teor de 

água, a nervura principal foi a estrutura que melhor apresentou acúmulos de água. 

Palavras-chave: traços foliares, fisiologia vegetal, características morfofisiológicas. 
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BIOGEOGRAFIA DA PALMEIRA SYAGRUS CEARENSIS NO NORDESTE BRASILEIRO 
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RESUMO: A biogeografia avalia os padrões de distribuição e possíveis fatores que moldam a distribuição da biota no 

tempo e no espaço. A boa compreensão dos padrões de distribuições geográficas da biodiversidade pode facilitar o 

entendimento da distribuição atual e prever como a flora será afetada, frente às mudanças ambientais futuras, além de 

sugerir estaratégias para conservação. Arecaceceae (ou Palmae) é conhecida por apresentar espécies que ocorrem em 

dominância em determinadas paisagens (ex. carnaubais, mata de cocais, buritizais). O gênero neotropical Syagrus é muito 

comum na América do Sul possui seu centro de diversidade no Brasil, sendo os padrões de distribuição. Sendo assim, 

este trabalho teve por objetivo analisar a relação biogeográfica do Syagrus cearensis Noblick com duas variáveis 

climáticas e a presenças de rios no Nordeste Brasileiro. Para isso foi necessário compilar os dados de ocorrência da espécie 

no GBIF (Global Biodiversity Information Facility), e do JABOT (Plataforma online do herbário da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte). Posteriormente os dados foram tratados no Excel®, deixando apenas o código de identificação 

da espécie nos herbários, e as coordenadas X (Longitude) e o Y (Latitude) em decimais. Ao todo, existem 29 números de 

registros nos herbários online, sendo 27 registros do GBIF e 2 do JABOT. Posteriormente, as informações foram salvas 

no formato TXT para a exportação no software QGIS 2.18®. Nele os pontos foram unidos a shapefiles de temperatura 

média anual e precipitação média anual do WorldClim- Global Climate Data, e a de hidrografia do Brasil, a partir dessas 

informações três mapas foram construídos. Nos mapas é possível observar 14 pontos, isso ocorre devido às coordenadas 

estarem muito próximas, indicando a presença de populações. Todos os registros se encontram na região Nordeste 

Brasileira, predominantemente na parte leste. Além de serem encontradas próximas de rios, os pontos mostram que as 

regiões as quais se encontram têm como precipitação anual entre 460 mm a 1390 mm. Com temperatura média anual de 

20,13 ºC a 27,13 ºC. Nessa análise observamos a predisposição do Syagrus cearensis a tolerar regiões secas. Apesar de 

tolerar condições secas, a espécie também ocorre em áreas mais úmidas e elevadas. Tendo em vista sua rusticidade, 

poderia ser melhor empregada em arborização urbana, fato que já é localmente feito em algumas cidades e no exterior. O 

pequeno número de coleções disponíveis nos acervos de herbários, talvez seja um resultado tendencioso, uma vez que 

poucos coletores se dispõem a coletar Arecaceae. Espera-se que com as indicações das áreas preferenciais indicadas aqui, 

novas populações possam ser localizadas no campo. 

Palavras-chave: Arecaceae, QGIS, herbários, palmeira catolé. 
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COBERTURA ARBOREA EM CALÇADAS DA CIDADE DE BOA VISTA-RR 
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RESUMO: A cobertura arbórea é um dos inúmeros produtos benéficos que a arborização de ruas proporciona às cidades, 

gerando sombreamento e sensação de conforto térmico. Em cidades de clima tropical as copas das árvores exercem papel 

fundamental na amenização climática. Nesse sentido, a presente pesquisa propôs a análise da cobertura arbórea das ruas 

de Boa Vista-RR, visando determinar as zonas da cidade que apresentam melhores e piores coberturas de ruas. Realizou-

se o cadastro espacial e censitário das árvores presentes nas calçadas de Boa Vista-RR, a partir dai procedeu-se um 

inventário sistemático considerando as Zonas administrativas, com erro amostral máximo de 4,75%. As variáveis 

analisadas foram: Área de copa (AC), Comprimento de Copa (CC) e a Área e Largura da Calçada (LC). Foram 

comparados os valores mínimos, médios e máximos para cada variável. Além disso, a relação entre copa e calçada resultou 

em Cobertura arbórea das calçadas (COBcalç) e Cobertura arbórea da cidade (COBcid). Constatou-se que a maior proporção 

de árvores se encontra no intervalo de 0 – 50 m² da área de copa. Pode-se inferir que as árvores da cidade são 

predominantemente jovens, levando em consideração o desenvolvimento da cobertura arbórea encontrada e os diâmetros 

de copa característicos das espécies mais frequentes (S. malaccense e L. tomentosa). Essas duas espécies apresentaram as 

maiores coberturas de copa encontradas na cidade, como também as menores áreas de copa. Dessa forma, constata-se a 

presença tanto de árvores adultas quanto de mudas da mesma espécie. Observa-se que a Zona Central da cidade apresentou 

a maior área média de copa (ACm) por árvore (101,99 m²), sendo a menor (46,98 m²) constatada na Zona Leste. Cada 

região da cidade apresentou um perfil diferenciado de cobertura arbórea. Considerando o número total de árvores 

encontradas em cada zona, a área total de copa foi maior (152.291,31 m²) na Zona Oeste e a menor (39.273,57 m²) 

permaneceu sendo a Zona Leste. A relação entre a área de cobertura total e a área de cada zona da cidade resultou no 

percentual da cobertura arbórea da cidade (COBcid). A arborização de ruas da cidade representou em média 0,3% da área 

da cidade. A Zona Central apresentou o maior percentual COBcid, ou seja, a arborização nas calçadas é representada por 

apenas 3,34% da área total desta zona. Essa é a menor zona da cidade (Acid) e uma das maiores coberturas (ACt). Essa 

região apresenta as árvores em idade adulta e com maior área de copa na cidade. Isto se deve à zona central ter árvores 

plantadas desde o início de formação da cidade. A Zona Oeste foi a região da cidade que apresentou menor percentual de 

cobertura da arborização de ruas (0,16%). Esta Zona é a maior da cidade, conta com o maior número de bairros e ainda 

está em processo de urbanização.  Para a cobertura arbórea nas áreas de calçada de cada zona da cidade (COBcalç), a Zona 

Central apresenta cerca de 50% de suas calçadas com cobertura arbórea. As Zonas Leste e Norte tiveram os menores 

percentuais de cobertura, respectivamente 26,37 e 26,38%. Os resultados obtidos em COBcalç para cada zona analisada 

podem ser aceitáveis. Em outras cidades, as zonas com urbanização consolidada apresentaram maiores percentuais de 

cobertura e sugere-se 25% de cobertura como ideal para ruas e calçadas com árvores de faixas etárias diversificadas. 

Destarte, a relação entre a área de copa e área de calçada esclarece sobre o sombreamento arbóreo efetivo em áreas de 

calçada e, consequentemente compra-se a falta de arborização em algumas zonas da cidade. Recomenda-se o plantio nas 

áreas com menores percentuais de Cobertura Arbórea em Calçadas. 

Palavras-chave: sombreamento, arborização, copas de árvores. 
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COMPOSIÇÃO E ATRATIVIDADE DE INSETOS EM CAATINGA DEGRADADA, NA ESTAÇÃO 

SECA, COLETADA COM O USO DE PRATOS-ARMADILHA COLORIDOS 

 

Teotônio Lucas Sabino Fernandes¹*, Jaziel dos Santos Medeiros¹, Rozileudo da Silva Guedes¹ 

 
¹Universidade Federal de Campina Grande. 

*E-mail: teolucassf@gmail.com 

 
RESUMO: A cor é apontada na literatura como um dos elementos que podem influenciar na atração e na consequente 

captura de insetos. Sabe-se que alguns comprimentos de onda emitidos por superfícies exercem algum tipo de atração 

sobre os insetos. Assim, a utilização de métodos alternativos como o uso de pratos-armadilha, também conhecidos como 

pan traps, de determinadas cores podem ser utilizados para auxiliar o monitoramento de pragas. Uma vez que é necessária 

a busca por métodos mais eficientes para o controle de pragas, não causem danos ambientais e que sejam mais seletivos 

aos inimigos naturais, visando subsídio para o manejo de pragas. Desta forma, o objetivo da pesquisa foi estudar o efeito 

da cor da armadilha na atração e captura de insetos em fragmento de Caatinga antropizado localizado no Campus da 

Universidade Federal de Campina Grande em Patos, Sertão da Paraíba. Para a amostragem da entomofauna, foram 

utilizadas armadilhas nas cores amarela, azul, vermelha e transparente, em três locais ao longo da vegetação, distanciadas 

em 40 m, sendo dispostas em grupos, contendo uma armadilha de cada cor, em forma de quadrado com 0,50 m de distância 

entre si, no período de setembro a novembro de 2018, totalizando seis coletas, sendo realizadas a cada 15 dias. As 

armadilhas eram constituídas de pratos de plástico e foram colocados sobre a superfície do solo. Em cada armadilha foi 

introduzido 150 mL de água, adicionando cinco gotas de detergente neutro e permaneciam por 72 horas em campo. Após 

a retirada das armadilhas, em cada dia de coleta, o conteúdo de cada armadilha era depositado em recipiente plástico 

devidamente etiquetado e identificado e conduzido em seguida ao laboratório de Entomologia Florestal. A triagem, 

contagem do número de indivíduos e identificação de cada táxon foram realizados sob microscópio estereoscópico no 

referido laboratório. Um total de 7.088 indivíduos hexápodes foi capturado, sendo estes das classes Insecta e Collembola. 

Além desses também foram capturados indivíduos da classe Arachnida. Dez ordens de Insecta foram coletadas, sendo 

elas: Blattodea, Coleoptera, Diptera, Embioptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Psocoptera e 

Thysanoptera. Do total de indivíduos, Hymenoptera foi dominante com cerca de 90% do total coletado. A maior 

abundância dos himenópteros ocorreu devido a grande quantidade de formigas capturadas, sendo possivelmente atraídas 

principalmente apenas pela presença de água nas armadilhas, uma vez que, o ambiente amostrado estava bastante seco 

devido às condições climáticas em vigor durante a estação seca no semiárido. Em todas as armadilhas a maior quantidade 

de espécimes coletados foi de formigas, no entanto, houve um número mais expressivo capturado nas armadilhas 

transparentes, o que evidencia a busca por água desses insetos e devido a isso, dentre as cores testadas, apresentou a maior 

abundância registrada. As azuis se mostraram mais atrativas para os tripes (Thysanoptera), enquanto as amarelas se 

mostraram mais atrativas para pulgões (Hemiptera) e as transparentes para Collembola. Não foi observada, nesse estudo, 

preferência nítida por armadilhas vermelhas, sendo coletados vários táxons, porém sem nenhuma predominância. No 

entanto, como a amostragem ocorreu durante a estação seca, na qual o número de insetos em atividade é baixo, espera-se 

que durante o período chuvoso possam ser detectadas maiores atratividades para mais táxons devido a quantidade de 

espécimes ser mais elevada, além de se confirmar as tendências observadas. As armadilhas se mostraram eficientes na 

captura da entomofauna, especialmente para tripes e podem ser indicadas para auxiliarem no controle desses insetos em 

culturas em que possam se tornar pragas. 

Palavras-chave: cores, entomofauna, levantamento. 
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RESUMO: É amplamente aceito no meio acadêmico que as respostas das espécies entre diferentes ecossistemas variam 

em função das condições climáticas predominantes em uma área. No entanto, a biota também apresenta a capacidade de 

influenciar as variáveis do meio abiótico, e na maioria das vezes tal fato não é levado em consideração em estudos 

ecológicos. Isso significa dizer que, em outras palavras, a alteração, degradação ou destruição da vegetação de uma 

determinada área é também promover mudanças microclimáticas neste local. Entre as alterações mais frequentes estão o 

aumento da temperatura e a diminuição da umidade relativa do ar (UR). O objetivo do presente trabalho foi comparar 

qual o efeito de dois tipos distintos de ecossistemas (savana metalófila e floresta) no microclima da região em termos de 

parâmetros microclimáticos. A área de estudo está situada na Floresta Nacional de Carajás (FLONACA), município de 

Parauapebas, no sudeste paraense, a qual compõe um mosaico de unidades de conservação, com relevante 

heterogeneidade ambiental, dentro do bioma amazônico. Para mensurar os atributos microclimáticos (temperatura e 

umidade relativa do ar), nós utilizamos o instrumento Lutron LM-8000A. Nós escolhemos aleatoriamente quatro áreas 

diferentes, as quais duas pertencem a fitofisionomia de capão de floresta e duas de savana. Foram coletadas 24 amostras, 

utilizando como base um espaçamento padrão de cinco metros entre as amostras. Para avaliação dos dados, nós utilizamos 

a técnica de correlação de Pearson entre variáveis contínuas para verificar o tipo de relação estatística entre as variáveis 

temperatura e umidade relativa do ar em diferentes ecossistemas naturais. As análises foram conduzidas no programa R. 

Nossos resultados indicam que a variação da temperatura na floresta foi entre 25 a 28,6 °C e UR entre 65% a 87%. Na 

savana metalófila, a temperatura variou entre 25,6° e 29° e a UR entre 62% e 89%. O coeficiente da correlação de Pearson, 

calculado entre as duas variáveis, foi de r=-0.94 (p=0,0001), indicando um padrão geral de redução da UR à medida que 

há o aumento de temperatura. Quando os ecossistemas são analisados separadamente, o padrão se repete e há uma forte 

sobre posição das retas, indicando que não há diferença significativa entre os diferentes ecossistemas em relação a resposta 

microclimática. Nesse sentido, nós podemos concluir que apesar dos ecossistemas serem distintos em estrutura e 

funcionamento, estes podem apresentar uma resposta microclimática similar. Tal informação pode ser útil para 

compreensão dos processos internos dos ecossistemas, assim como para subsidiar estudos para conservação desses 

ecossistemas naturais. 

Palavras-chave: Mudanças climáticas, variáveis ambientais, ecossistemas. 
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DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR DO CAPIM VETIVER PARA 

RECUPERAÇÃO DE ÁREA EM PROCESSO DE EROSÃO 

 

Rayssa Juliane Souza de Jesus¹*, Francisco Sandro Rodrigues Holanda¹, Valter Rubens Alcantara Santos 

Sobrinho¹, Airton Marques de carvalho¹, Priscila Angel de Oliveira Silva¹, Layanne Oliveira de Jesus Lima¹ 

 
¹ Universidade Federal de Sergipe  

*E-mail: coneflor@ufersa.edu.br 

 
RESUMO: A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo pela ação de agentes erosivos, a qual 

causa prejuízos socioeconômicos e desequilíbrios ecológicos. Ela ocorre quando o potencial de transporte do agente 

erosivo é superior ao limite de agregação das partículas de solo, separando-as umas das outras e permitindo seu transporte. 

Técnicas de bioengenharia de solos são utilizadas para recuperação de áreas degradadas, a exemplo da estabilização de 

taludes rurais e urbanos submetidos a processos erosivos. Nesse sentido espécies vegetais são utilizadas na composição 

dessas técnicas, a exemplo do capim-vetiver (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty). Essa espécie apresenta papel de 

destaque em função principalmente de sua alta rusticidade e adaptabilidade a diferentes condições de solo e clima, 

crescimento rápido e enraizamento profundo. Diante desse contexto, o potencial biotécnico do sistema radicular do capim 

vetiver, tem sido amplamente utilizado para conter a erosão, proporcionando uma consolidação físico-mecânica do solo 

e aumentando a resistência ao cisalhamento devido às interações solo-raiz, evitando deslizamentos superficiais. O objetivo 

desse trabalho foi avaliar o desenvolvimento do sistema radicular do capim vetiver para recuperação de área em processo 

de erosão. Numa trincheira escavada em Neossolo quartzarênico, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), município 

de São Cristóvão, paralelamente à linha da cultura, foi aberta trincheira, individualiza em perfis, onde em cada um deles 

foi registrada 50 imagens em quadriculas de 10 X 10 cm, utilizando máquina fotográfica, que foram posteriormente 

processadas utilizando o “software” SAFIRA. A partir do processamento de dados se obteve dados de comprimento, 

volume e diâmetro radicular. A quantificação das raízes por esta metodologia foi feita pela razão entre o número de 

“pixels” selecionados na imagem e correspondentes às raízes e o número total de “pixels” da mesma imagem, grandeza 

denominada de densidade radicular por presença de raiz (DRPR), cuja unidade é expressa em porcentagem. Após 

fotografar cada perfil do solo, nas mencionadas quadriculas, foram coletadas amostras indeformadas de solo com anel 

volumétrico, com volume aproximado de 50 cm³ (diâmetro ≅ 4,6 cm e altura ≅ 3,0 cm). As raízes foram separadas do 

solo por dispersão em água e utilização de peneira de 0,2 mm, lavadas em água para a completa remoção do solo e 

colocadas em estufa a 60o C por 24 horas para a obtenção da massa seca radicular. Ao final do processamento de dados, 

foi identificada a diminuição do volume e diâmetro de raiz nas camadas mais profundas do solo, embora tenham sido 

identificadas raízes nas camadas de 2m de profundidade. O comportamento das raízes do capim vetiver relacionado com 

comprimento e densidade atestam a grande importância dessa espécie na utilização de obras de contenção de erosão. 

Palavras-chave: cisalhamento do solo, Safira, bioengenharia de solos 
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DETERMINAÇÃO DA APPs E COBERTURA DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIACHO PALMEIRINHA – PI 

 

Eduardo Silva Marinho¹*, José Wellington Batista Lopes¹ 

 
¹ Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Campus Professora Cinobelina Elvas  

*E-mail: eduardo.ufpi@gmail.com 
 
RESUMO:  Estudos relacionados as bacias hidrográficas exercem influência significativa sobre os recursos hídricos, 

uma vez que ajudam no planejamento, gestão, manejo e técnicas especializadas afins de minimizar os impactos do uso 

do solo e da água. O objetivo deste trabalho foi determinar as áreas de preservação permanente (APPs), e a cobertura do 

solo na bacia hidrográfica do Riacho Palmeirinha (BRP). A bacia está localizada no município de Bom Jesus - Piauí, 

sendo o exutório um afluente do rio Gurguéia (principal rio da porção sul do estado). Delimitada pelas coordenadas 44º 

20’ 30’’ W e 9º 4’ 0’’ S, a BRP faz parte de uma área pública, que apresenta um ecotono vegetacional Cerrado/Caatinga, 

onde abriga uma fauna típica da região Bom Jesuense. As características principais da região são as serras, onde o solo 

geralmente é de coloração avermelhada, constituindo-se de arenitos grosseiros a médios, em que, nota-se a presença de 

conglomerados de rochas amarronzadas ou escuras às margens do córrego. A BRP abrange uma área de 68,6 km2 e 

perímetro de 45,3 km, e uma rede de drenagem de terceira ordem. O clima da região é considerado tropical e classificado 

como Aw, com temperatura média em torno de 26,7 °C e precipitação média anual de 1002,0 mm. A delimitação das 

APPs e a determinação da cobertura do solo ocorreu a partir de dados do Modelo Digital de Elevação (MDE), e de 

imagens orbitais adquiridas por meio de sensoriamento remoto, com uma resolução espacial de 30 m. Todos os dados 

foram processados por meio de técnicas de análise espacial de dados e técnicas de geoprocessamento. As imagens foram 

adquiridas gratuitamente no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) onde posteriormente foram feitas 

as reprojeções e classificações das bandas de satélite. Foram utilizadas as bandas espectrais 3;4 e 5 de um total de 11 

bandas disponíveis, foram escolhidas essas bandas por apresentarem uma resolução infravermelho colorida que dispõe 

de uma melhor avaliação da vegetação bem como a urbanização da bacia, atentando-se que os parâmetros descritos foram 

feitos utilizando-se do programa ArcGis 10.3. O critério para determinação das APPs de rios e de declividades, foi feito 

com base na Lei nº 12.651/2012. As declividades foram geradas a partir dos dados do MDE e baseadas segundo a Empresa 

Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA). A imagem orbital utilizada na determinação da cobertura do solo 

foi do satélite LandSat 8 TM e a classificação realizada a partir da aplicação das técnicas supervisionada e não-

supervisionada. Os resultados dessa pesquisa permitem concluir que: i) a quantidade de APPs na BRP corresponde em 

torno de 41,3% da área da bacia; ii) as declividades da bacia concentram-se nas classes suave ondulado (30%) e ondulado 

(32%), e iii) o solo exposto representa 39,5% do total da área, e grande parte da bacia é característica de vegetação densa 

onde encontrou-se um percentual de 36,9%. Faz necessário a atenção as práticas conservacionistas que permitam a 

manutenção da qualidade ambiental e hidrológica da bacia, bem como a realização de novos estudos e apoio do meio 

estatal par um melhor manejo da bacia.  

Palavras-chave: qualidade ambiental, geoprocessamento, conservação.  
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DIFERENÇA MICROCLIMÁTICA ENTRE ECOSSISTEMAS NATURAIS DE SAVANA E 
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RESUMO: Variáveis climáticas exercem influência sobre diversos aspectos ecofisiológicos da biota de uma região, 

podendo atuar como um forte filtro ambiental entre diferentes ecossistemas. Essa característica pode servir como preditor 

de quais espécies persistem ou não em um determinado habitat. Por outro lado, as comunidades biológicas também são 

capazes de modificar o meio abiótico localmente, influenciando diretamente, por exemplo, a temperatura e a 

disponibilidade de umidade. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo responder a seguinte questão: há 

diferença microclimática, em termos de temperatura e umidade relativa do ar, entre ecossistemas naturais de savana e 

capão florestado? A área de estudo está localizada na Floresta Nacional de Carajás, município de Parauapebas, no sudeste 

paraense, a qual compõe um mosaico com altíssima heterogeneidade ambiental dentro do bioma amazônico. Para medir 

os parâmetros microclimáticos (temperatura e umidade relativa do ar), nós utilizamos o instrumento Lutron LM-8000A. 

Escolhemos aleatoriamente quatro áreas diferentes, as quais duas pertencem a fitofisionomia de capão de floresta e duas 

de savana. Foram coletadas 24 amostras, utilizando como base um espaçamento padrão de cinco metros entre as amostras. 

Para avaliação dos dados, nós utilizamos uma análise de variância (ANOVA one-way) para testar se há diferença 

estatisticamente significativa entre as savanas e capões florestados. As análises foram conduzidas no programa R. Nossos 

resultados apontam que há diferença estatística significativa entre os tratamentos (F=7,77; p =0.0107), onde a umidade 

relativa do ar apresentou uma variação de aproximadamente 10% e a temperatura uma variação de aproximadamente 

1,5°C entre a vegetação de savana e a de capão de floresta. Esses resultados mostram que a fitofisionomia de capão é 

mais úmida que a de savana. Já a temperatura comporta-se de maneira inversamente proporcional, sendo a temperatura 

do capão menor que a temperatura da savana. Esse fenômeno pode estar relacionado à especificidade ambiental entre 

esses dois tipos de vegetação, pois há presença de espécies de porte arbóreo no capão, caracterizada por um ambiente 

com presença de dossel mais denso, permitindo uma menor incidência de radiação solar, fator esse que não ocorre na 

savana, caracterizada por uma vegetação aberta e com espécies de baixo porte, permitindo maior incidência solar, que 

promove temperaturas mais altas com a conseguinte redução na umidade do ar. Tal informação demonstra a influência 

dos ecossistemas na escala local, através de um feed-back positivo com o meio abiótico. Além disso, tal informação lança 

luz sobre a variabilidade de respostas ecofisiológicas dos organismos que habitam diferentes ecossistemas.  

Palavras-chave: microclima, vegetação nativa, campos rupestres. 

 
 

  



   

VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 800 

 

 

 

DIMENSÃO TERRITORIAL DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS EM NÚCLEO DE 

DESERTIFICAÇÃO 

 

Cássia Ribeiro Macedo¹*, Bruno Mendes Braga¹, José Wellington Batista Lopes¹ 
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*E-mail: cassiaribeiromacedo@gmail.com 

 
RESUMO: A fragmentação florestal diz respeito à descontinuidade da paisagem, seja esta proveniente de ações humanas 

ou naturais, que tem como consequência a formação de habitats fracionados. Este processo pode resultar na diminuição 

de espécies da flora e da fauna, principalmente após a intensificação do fenômeno conhecido como efeito de borda. Este 

trata-se da influência da matriz sobre as bordas dos fragmentos, podendo culminar na diminuição da área útil do habitat. 

Alguns estudos apontam que os efeitos de borda causados pela matriz variam de acordo com o tamanho do fragmento. 

Ademais, a biodiversidade em seu interior também é afetada pela quantidade de área disponível para a manutenção do 

ecossistema. Ou seja, algumas espécies necessitam de espaços maiores para se manterem em determinado habitat. O 

Núcleo de Desertificação de Gilbués (NDG), localizado ao sul do estado do Piauí, possui uma extensa área sob intenso 

processo de desertificação, que culmina em uma paisagem fragmentada. Com isto, objetivou-se com a presente pesquisa, 

quantificar o número de fragmentos florestais, que se encontram inseridos no Núcleo de Desertificação de Gilbués - PI, 

de acordo com suas extensões territoriais. Para tal, foram utilizadas algumas ferramentas de geotecnologias, que 

permitissem uma análise mais ágil e eficaz da cobertura florestal presente no NDG. Sendo assim, foram utilizadas imagens 

orbitais do satélite Landsat 8, referentes ao mês de janeiro do ano de 2018, obtidas através do site do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE). Estas foram submetidas à um software do Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

onde deu-se prosseguimento às etapas de processamento. Primeiramente, foi realizada a reprojeção geográfica da imagem, 

seguida da composição de bandas, onde foram utilizadas as bandas espectrais 4 (Vermelho), 3 (Verde) e 2 (Azul), com a 

finalidade de formar uma imagem com a cor natural da cena. Posteriormente, foi efetuada a delimitação da área 

efetivamente desertificada através da criação de um vetor contornando os processos de desertificação observados a partir 

da análise visual da composição RGB. A região afetada foi extraída para que fosse então submetida à classificação de 

imagem por meio do método não supervisionado Iso Cluster, com o objetivo de identificar as áreas que apresentam 

cobertura florestal. Foram determinadas 5 classes que representaram: Vegetação Densa, Vegetação Rala, Vegetação 

Rasteira, Solo Parcialmente Exposto e Solo Totalmente Exposto. As classes Vegetação Densa e Vegetação Rala foram 

definidas como “fragmentos” e as classes de Vegetação Rasteira, Solo Parcialmente Exposto e Solo Totalmente Exposto 

foram indicadas como “matriz da paisagem”. Por fim, a imagem classificada foi submetida ao software livre 

FRAGSTATS® (V.4.2), onde foi realizado o cálculo da área de cada fragmento com base no tamanho dos pixels. Com 

os resultados obtidos foi possível observar que cerca de 90% dos 116.774 fragmentos inseridos no NDG possuem uma 

área inferior à 1,0 hectare, enquanto que 8,7% possuem de 1,0 a 10,0 ha, e menos de 2% apresentam extensão territorial 

superior à 50,0 ha. Diante disto, é possível concluir que a área do NDG apresenta um número elevado de fragmentos 

florestais pequenos, o que pode comprometer a estabilidade da biota em seu interior, principalmente devido à ação do 

efeito de borda. Os autores agradecem à Universidade Federal do Piauí (UFPI), ao Núcleo de Pesquisa para Recuperação 

de Áreas Degradadas e Combate à Desertificação (NUPERADE) e ao CNPq por meio do Projeto 407999/2016-7. 

Palavras-chave: Geotecnologias, Ecologia da paisagem, Geoprocessamento. 
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RESUMO: A disponibilidade de radiação solar e umidade são dois fatores ambientais críticos para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, tendo em vista que a radiação solar é a fonte primária para os processos químicos, físicos e 

biológicos nos ecossistemas, influenciando diretamente a taxa fotossintética e a assimilação de CO2 pela biomassa. A 

densidade de plantas é um dos condicionantes que influênciam na disponibilidade de energia solar para a superfície do 

solo. Com o presente trabalho, nós tivemos como objetivo avaliar a disponibilidade de radiação solar e umidade relativa 

do ar em diferentes usos do solo (natural e antropizado). O levantamento dos dados foi realizado no município de 

Castanhal no estado do Pará, em três diferentes tipos de usos do solo (sistema agroflorestal, monocultura e floresta 

primária), e para a obtenção das variáveis (radiação e umidade), nós utilizamos o aparelho Lutron LM- 8000A em um 

transecto linear para cada um dos tipos de usos do solo, totalizando 24 unidades amostrais. A partir dos dados coletados, 

nós realizamos uma análise de variância (ANOVA one-way) para ambas variáveis em função dos tratamentos (usos do 

solo). Todas as análises foram conduzidas no software R. Baseado nas análises, nós podemos observar que há uma 

diferença estatisticamente significativa entre os diferentes usos do solo no que diz respeito a radiação luminosa. A 

disponibilidade energética é menor para a área de floresta secundária e maior para a de monocultivo, ficando o sistema 

agroflorestal em uma posição intermediária (F=292.5; p=0.000). Já a disponibilidade da umidade é maior na floresta e 

menor no monocultivo, ficando o sistema agroflorestal, mais uma vez, entre os outros dois tipos de uso do solo (F=26.23; 

p=0.000). A baixa radiação luminosa na superfície do piso da floresta pode ser justificada pela maior densidade de 

espécies, resultando em uma maior interceptação da radiação pela copa das árvores, a grande densidade de espécies em 

florestas mesmo com baixa radiação luminosa se dá devido a adaptação de algumas espécies, que necessitam de uma 

menor quantidade de luz para persistirem. A menor incidência energética no piso florestal contribui para a redução dos 

efeitos extremos da radiação solar, podendo promover a diminuição da temperatura e o aumento umidade no ambiente. 

Portanto, concluímos que a floresta e a monocultura apresentam uma relação inversamente proporcional (floresta com 

menor disponibilidade de radiação e maior umidade e monocultura com alta radiação e baixa úmida), já o sistema 

agroflorestal apresentou uma relação proporcional entre radiação e umidade. 

Palavras-chave: Sistema Agroflorestal, Monocultura, Floresta Secundaria. 
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RESUMO: O trabalho teve por objetivo testar os efeitos alelopáticos de extratos aquosos de folhas, cascas dos frutos e 

sementes de leucena (Leucaena leucocephala (Lam) de Wit.) na germinação e desenvolvimento inicial de alface (Lactuca 

sativa L.). O experimento foi conduzido em laboratório, sob condições controladas de temperatura e umidade e o material 

vegetal de leucena utilizado na produção dos extratos foi coletado no bairro de Dois Irmão - PE. Para a análise de 

germinação, foram utilizadas como bioindicadoras sementes de Lactuca sativa (alface), com cerca de 99% de germinação. 

O material utilizado no experimento e bancadas do laboratório foram esterilizados com álcool a 70%. Em seguida, para a 

assepsia as sementes de alface, foi utilizada uma solução de hipoclorito de sódio a 10%, onde as sementes permaneceram 

por cinco minutos, sendo posteriormente lavadas em água corrente. Para a obtenção dos extratos aquosos foram utilizados 

250 g de cada parte da planta (casca, folha e fruto) trituradas em liquidificador com 1000 mL de água destilada. Depois 

o extrato foi filtrado, sendo este considerado como concentração de 100%. A partir disso foram feitas diluições com água 

destilada para 75%, 50%, e 25% e no tratamento controle foi utilizada apenas água destilada. Com relação aos bioensaios 

de germinação, foram utilizadas 4 repetições, com 20 sementes dispostas em caixas gerbox®, com espaçamento 

homogêneo para evitar competição. As caixas gerbox® foram devidamente esterilizadas com álcool a 90%, forradas com 

papel germitest® esterilizado em estufa de acordo com a Regras para Análise de Sementes (RAS). As variáveis analisadas 

foram: Porcentagem de Germinação (%G), a partir da contagem diária das sementes, sempre no mesmo horário, sendo 

consideradas germinadas as sementes que apresentaram 2 mm de protusão radicular; Índice de Velocidade de Germinação 

(IVG), a partir do somatório da razão entre o número de sementes germinadas a cada dia e o número de dias das contagens 

das sementes germinadas; Tempo Médio de Germinação (TMG, em dias), a partir do somatório da relação do número de 

sementes germinadas em determinado intervalo de tempo; e Velocidade Média de Germinação (VMG, em dias-1), sendo 

esta variável inversamente proporcional ao tempo de germinação. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado em fatorial, composto por cinco concentrações dos extratos (fator 1) e três partes de leucena (fator 2), com 

quatro repetições de 20 sementes cada. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade, com auxílio do software Assistat versão 7.7. Não foram observadas interações 

entre as concentrações dos extratos aquosos e as diferentes partes de leucena para a porcentagem de germinação de 

sementes de alface submetidas a esses extratos, não havendo diferença significativa. Em relação ao IVG e o TMG, na 

comparação das partes da planta, foram observadas diferenças significativas nos extratos das cascas dos frutos nas 

concentrações 75% e 100%, havendo redução no índice e aumento no tempo de germinação. Os tratamentos com extratos 

de folhas e cascas dos frutos na concentração 100% reduziu a VMG. Quando comparadas as partes de leucena, as cascas 

dos frutos diminuíram a VMG, nos extratos de concentrações 75% e 100%. A partir das análises de regressão foram 

observadas altas correlações dos extratos das sementes em relação à %G e dos extratos das folhas e cascas dos frutos em 

relação aos IVG, TMG e VMG. Portanto, extratos aquosos de leucena interferem na germinação e no desenvolvimento 

de alface, apresentando efeito alelopático. 

Palavras-chave: Aleloquímicos, leucena, germinação. 
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ESTIMATIVA DAS TEMPERATURAS DO SOLO POR SENSORIAMENTO REMOTO: CASO DO 

NÚCLEO DE DESERTIFICAÇÃO DE GILBUÉS 
 

Matheus Lopes Muniz¹*, Bruno Mendes Braga¹, Cássia Ribeiro Macedo¹, José Wellington Batista Lopes¹ 

 
¹ Universidade Federal do Piauí-Campus Professora Cinobelina Elvas 

*E-mail: matheusmuniz010@gmail.com 

 
RESUMO: A temperatura da superfície terrestre pode ser um fator de extrema importância na detecção de mudanças 

climáticas, uma vez que pode proporcionar o aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera. A elevação dos níveis 

desses gases pode favorecer o aumento da temperatura atmosférica e, por consequência, da superfície do solo, tornando-

o pela lógica ora citada, uma variável indispensável ao monitoramento dos recursos naturais. A temperatura do solo exerce 

influência em sua biota, podendo interferir positiva ou negativamente no desenvolvimento e saúde da vegetação na região. 

Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo determinar a temperatura de brilho do sensor de imagem orbital como 

uma aproximação da variação da temperatura superficial do solo, em área efetivamente desertificada do Núcleo de 

Desertificação de Gilbués no estado do Piauí (NDG). O NDG situa-se na porção sul do estado do Piauí, abrangendo os 

municípios de Gilbués, Monte Alegre do Piauí, Correntes, Barreiras do Piauí, São Gonçalo do Gurguéia e Riacho Frio. A 

área efetivamente desertificada do NDG corresponde à 2379,7 Km² e apresenta uma intensa degradação do solo. Para o 

objetivo proposto fez-se uso de uma cena orbital do Satélite Landsat 8 de 22 de setembro de 2018 referente à orbita 220, 

ponto 67, adquiridas pelo Serviço de Levantamento Geológico Americano (USGS). Da cena, foram utilizadas as bandas 

espectrais correspondentes aos intervalos de comprimento de onda entre 10.30 - 11.30 µm (banda 10) e 11.50 - 12.50 µm 

(banda 11), do Sensor Termal Infravermelho (TIRS) com resolução de 100 metros. A análise e tratamento dos dados 

espaciais, para as estimativas das temperaturas da superfície, foi realizada em software de geoprocessamento. Todas as 

correções geométricas e radiométrica foram aplicadas às bandas supracitadas. Os resultados dessa pesquisa permitem 

constatar que as temperaturas encontradas no NDG são elevadas e iniciam de 29,1°C a 56,2°C; e 27,9º C a 52,1º C para 

as bandas espectrais 10 e 11, respectivamente. A média de temperatura é de aproximadamente 42,7º C para a banda 10 e 

40,0º C para a banda 11. As temperaturas elevadas podem ter relação com a época do ano, já que as imagens utilizadas 

referem-se ao mês de setembro (período em que ocorrem registros de altas temperaturas na região), associado à baixa 

cobertura do solo por vegetação. Ademais, nesta época do ano, a presença de nuvens é reduzida, assim a radiação não 

encontra barreiras físicas para atingir a superfície terrestre, culminando no aumento de temperatura. Pode-se ainda 

correlacionar as menores temperaturas registradas (29,1 e 27,9º C) às áreas em que o solo apresenta cobertura de vegetação 

mais densa e corpos hídricos, já que estes geram barreiras que impedem a radiação de atingir a superfície com maior 

energia disponível. Os autores agradecem à Universidade Federal do Piauí (UFPI), ao Núcleo de Pesquisa para 

Recuperação de Áreas Degradadas e Combate à Desertificação (NUPERADE) e ao CNPq por meio do Projeto 

407999/2016-7. 
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ESTRUTURA E DINÂMICA COMPARATIVA ENTRE CERRADÃO DISTRÓFICO E 

MESOTRÓFICO 

 

Gabriel Venâncio Pereira Mariano¹*, Vanuza Pereira Garcia da Silva¹, Lilian Cristina da Silva Santos¹, Winy 

Kelly Lima Pires1, Murillo de Carvalho Araújo do Carmo1, Vagner Santiago do Vale¹. 

 
¹ Universidade Estadual de Goiás. 

*E-mail: gabrielvenancio_@outlook.com 

 
RESUMO: Os solos do Cerrado se caracterizam pela alta intemperização e lixiviação, com baixas concentrações de 

nutrientes e índices elevados de alumínio. Com isso a vegetação lenhosa no cerradão sofre com déficits hídricos e 

nutricionais, diminuindo dinâmicas vegetacionais. O objetivo deste estudo foi comparar a sucessão ecológica no cerradão, 

analisada em dois grandes grupos de solos: distrófico e mesotrófico, a fim de aferir em qual destes, esta sucessão ocorria 

de maneira mais acelerada. Foi realizado a amostragem de vegetação em duas áreas, cerradão distrofico (CD) e cerradão 

mesotrófico (CM), através do monitoramento durante 5 anos, levando em consideração os indivíduos vivos e com 

circunferência a altura do peito superior ou igual a 15 cm. As mudanças em escala populacional foram calculadas através 

das taxas de dinâmicas anuais, como mortalidade, decremento, recrutamento e incremento. Foram coletados dados de 88 

espécies na primeira vistoria e 87 na segunda para CM e 84 e 85 para CD, na primeira e segunda vistória respectivamente. 

O número de indivíduos passou de 1345 para 1407 no CM e 1796 no tempo inicial (T0) para 1683 no tempo final (T5) 

no CD. No CM a área basal foi de 18.128 m² e 19.661 m² e de 18.243 m² para 18.953 m² no CD. Com relação as taxas de 

dinâmica entre CD e CM, não ocorreram grandes divergências, e as taxas de recrutamento das espécies principais foram 

superiores ás taxas de mortalidade, semelhante ao incremento em relação ao decremento, o que demonstra uma maior 

estabilidade ambiental na região de CM. As espécies do cerrado distrófico apresentaram taxas de dinâmica mais estáveis 

enquanto no cerradão mesotrófico apresentaram maior variação entre as espécies principais. 

Palavras-chave: taxas de dinâmica, monitoramento, fertilidade do solo.  
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ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DO CAPIM Paspalum millegrana Schrad PARA 

UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 

Layanne Oliveira de Jesus Lima¹*, Prof. Dr. Francisco Sandro Rodrigues Holanda¹, Guilherme Matos 

Antonio¹, Ivo Maciel Almeida do Nascimento¹, Priscila Angel de Oliveira Silva¹, Rayssa Juliane Souza de 

Jesus¹ 

 
¹ Universidade Federal de Sergipe  

*E-mail: layoliveira96@gmail.com 

 
RESUMO: As atividades antrópicas podem resultar em modificações na paisagem ao longo do tempo, e até levar à 

degradação do solo. A utilização de espécies nativas na composição de técnicas de engenharia natural é estimulada por 

manter o ambiente equilibrado, e pela possibilidade de substituição de espécies exóticas como o capim vetiver 

(Chrysopogon zizanioides L.) utilizadas na estabilização de taludes marginais. Este trabalho foi realizado com o objetivo 

de avaliar as características morfofisiológicas do capim Paspalum millegrana Schrad submetidos a diferentes níveis de 

água e fósforo, para compor técnicas de engenharia natural visando à contenção dos processos erosivos na margem direita 

do Rio São Francisco. O trabalho foi realizado em casa de vegetação da Universidade Federal de Sergipe, a partir de 

mudas do capim Paspalum, resultado da semeadura de 100 sementes em cada vaso com solo arenoso e vermiculita como 

substrato, e conduzido de acordo com os diferentes tratamentos de níveis de água e fósforo. O Delineamento experimental 

foi Inteiramente Casualizado (DIC), com três tratamentos de Volume Total de Poros (VTP) ocupados por água (40%, 

60% e 100%) e cinco níveis de fósforo (0, 100, 200, 300 e 400 mg P2O5/Kg de solo), com cinco repetições cada. Os 

parâmetros avaliados foram número médio de perfilhos, comprimento médio da raiz, massa seca média da parte aérea e 

altura média da parte aérea. Nos testes realizados com capim paspalum, observou-se que para os parâmetros altura média 

da parte aérea e massa seca da parte aérea a faixa ideal de VTP ocupados por água ficou entre 60% e 100% e níveis de 

fósforo de 200 e 300 mg/Kg de solo. Para o comprimento médio da raiz, 60% do VTP ocupados por água com 400 mg 

P2O5/Kg de solo se destacou como o melhor tratamento, obtendo resultado bem semelhante ao de 100% do VTP com 200 

mg P2O5/Kg de solo. Em relação ao parâmetro número médio de perfilhos, observou-se que esse foi o único que obteve 

um melhor desenvolvimento com 40% de VTP ocupados por água, sendo o que apresentou uma menor discrepância de 

valores em relação aos diferentes níveis de água e de fósforo. O tratamento com 100% do VTP ocupados por água 

juntamente com nível de 200 mg P2O5/Kg de solo mostrou-se o mais adequado para a maioria dos parâmetros, com 

exceção do número médio de perfilhos. 

Palavras-chave: erosão, bioengenharia de solos, conservação de solos. 
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FITOSSOCIOLOGIA E SÍNDROME DE DISPERSÃO EM UM TRECHO DE FLORESTA 

ATLÂNTICA, EM PAULISTA – PE 

 

Raquel Elvira Cola¹*, Sthéfany Carolina de Melo Nobre¹, Débora dos Santos Farias¹, Lucas Galdino da 

Silva¹, Andréa de Vasconcelos Freitas Pinto¹, Carlos Frederico Lins e Silva Brandão¹ 

 
¹ Universidade Federal de Alagoas  

*E-mail: raquelelvira@outlook.com 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi de realizar o levantamento fitossociológico com a síndrome de dispersão do 

componente arbóreo adulto em um trecho de floresta atlântica, localizado no município de Paulista – Pernambuco. O 

trecho faz parte da Mata do Ronca (141 ha) e possui 23,7 ha. Foram lançadas parcelas aleatórias de 200 m², somando 20 

parcelas com área total de 0,4 ha. O nível de inclusão dos indivíduos arbóreos foi com circunferência a altura do peito 

(CAP) igual ou maior que 15 cm. Todos os indivíduos mensurados foram identificados botanicamente seguindo a 

classificação APG III. A caracterização fitossociológica foi feita através dos seguintes parâmetros fitossociológicos: 

densidade absoluta e relativa, dominância absoluta e relativa, frequência absoluta e relativa e valor de importância. O 

Índice de Diversidade de Shannon (H’) também foi calculado. Para a síndrome de dispersão, as espécies foram 

classificadas como zoocóricas ou dispersadas por elementos abióticos. Foram amostrados um total de 558 indivíduos em 

uma área de 4.000 m² que estão distribuídos em 63 espécies arbóreas. As espécies com maior densidade foram Tapirira 

guianensis, Schefflera morototoni, Pogonophora schomburgkiana, Miconia prasina e Thyrsodium spruceanum. As 

espécies Tapirira guianensis, Schefflera morototoni, Parkia pendula, Cupania racemosa, e Abarema sp. representaram 

46,8% do total de área basal calculado no fragmento. As espécies com maior valor de importância foram Tapirira 

guianensis, Schefflera morototoni, Pogonophora schomburgkiana, Cupania racemosa, e Miconia prasina, 

respectivamente. O Índice de Shannon foi de 3,44. A análise da síndrome de dispersão demonstrou que 80,9% das espécies 

são dispersadas por animais (zooc) e 14,3% por mecanismos abióticos. A comunidade estudada mostra que o componente 

arbóreo adulto se encontra dentro dos padrões de riqueza e abundância encontrados em remanescentes florestais de 

Pernambuco. 

Palavras-chave: levantamento fitossociológico, floresta atlântica, Pernambuco. 
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IDENTIFICAÇÃO DE IMPRECISÃO NOS BANCOS DE DADOS DE HERBÁRIOS ON-

LINE PARA A ÁREA DA APA BONFIM-GUARAIRAS, RN, BRASIL 
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¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte  
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RESUMO: Os bancos de dados de biodiversidade são extremamente importantes, como os herbários que possuem 

grandes números de registros de plantas de todo o mundo, com objetivo não só de catalogar espécies, como também 

conhecer seu ambiente, e informações peculiares de cada uma delas. O herbário UFRN abriga cerca de 25.000 registros 

de plantas, sendo a maior parte deles obtidos no estado. Os seus registros estão armazenados em plataformas online, nesse 

caso o JABOT. Diferentes plataformas e portais para dados biológicos estão disponíveis, hoje. Porém, são encontrados 

diversos problemas relacionado a qualidade dos dados nesses bancos de dados. Neste sentido, este trabalho teve como 

objetivo identificar os possíveis erros nos bancos de dados de herbários on-line para a área da APA Bonfim-Guarairas. 

Essa unidade de conservação inclui os municípios Tibau do Sul, Goianinha, Arês, Senador Georgino Avelino, Nísia 

Floresta e São José de Mipibu, no litoral leste do RN, também foram adicionados mais dois municípios: Natal e 

Parnamirm. Os dados foram retirados das plataformas online, JABOT e do SpeciesLink. De cada uma das plataformas, 

foram aplicados filtros selecionando apenas as ocorrências de angiospermas, nos municípios supracitados. Os dados foram 

exportados em planilhas com formato (xls), totalizando 6774 registros, organizados em planilhas por municípios, 

contendo em cada uma, colunas com as seguintes informações: número do registro do herbário, família, gênero, espécie, 

nome do coletor, número de coleta, município, coordenadas geográficas (latitude e longitude), local (descrição do local 

que a espécie foi encontrada) e notas descritivas (informações sobre a espécie). Com todos os dados em suas colunas, 

iniciou uma serie de rotinas para identificar os erros. Dois erros foram encontrados, totalizando 6359 casos problemáticos. 

Destacamos, com porcentagens elevadas, erros nas coordenadas geográficas, dados incompletos, ou, simplesmente, sem 

informações de procedência exata (localidade, coordenadas), do total de registros esse erro corresponde a 37.64% (2430 

registros). O segundo, foram as duplicatas, registros com as mesmas informações, esse erro correspondeu a 58% do total 

de registros. Logo, apesar da facilidade de se obter os dados nas plataformas online, temos que ficar atentos aos possíveis 

erros quando utilizar esses dados e ao tempo necessário para se fazer a limpeza dos mesmos. É necessário construir 

metodologias que possam corrigir esses erros, não afetando os registros. Outra alternativa poderia ser uma análise 

completa dos registros antes de colocarem nos acervos on-line, isso dependeria de maior exigência dos curadores das 

coleções, do uso sistemático de GPS no ato das coletas. Ainda que não seja um erro em si, se destaca que no caso da APA, 

mais da metade dos registros eram duplicatas distribuídas nas diferentes coleções, o que revela um número total de coletas 

pequeno para a área em questão.  

Palavras-chave: Catalogação, coleções biológicas, dados, equívocos de localização, plataformas on-line. 
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IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS 

POR UM LIXÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE ICAPUÍ-CE 
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Francisco Valber Lemos de Oliveira Júnior¹, Claudeone Manoel do Nascimento¹ 
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RESUMO: A geração de resíduos nos municípios é um grande desafio para administração pública. A crescente disposição 

inadequada de resíduos nas cidades deixa evidente a necessidade de promover medidas de controle da geração desses 

rejeitos, buscando assim desenvolver ações quanto à gestão de resíduos e buscar adequação quanto à legislação existente. 

Segundo a Lei n° 12.305/10 é objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) a disposição final adequada dos 

resíduos. Atualmente o aterro controlado é uma das técnicas utilizadas e que minimizam os impactos gerados pelo uso do 

lixão. A PNRS tem como um das suas metas é a extinção e recuperação de lixões. A resolução CONAMA 01/1986 em 

seu artigo primeiro, define impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. O presente estudo 

teve como objetivo identificar e avaliar a magnitude dos principais impactos ambientais decorrente do lixão a céu aberto 

presente no município de Icapuí-CE. O estudo foi realizado no município de Icapuí, localizado no extremo leste do estado 

do Ceará, mais precisamente na zona urbana da cidade. A avaliação foi feita com base em visitas técnicas que ocorreram 

no mês de setembro de 2018 através de registros fotográficos, observações e levantamento de dados bibliográficos e 

estudos de caso sobre o local do lixão. A identificação dos impactos ambientais, foi feita com base em uma revisão 

bibliográfica fundamentada na literatura especializada, com o objetivo de dar enfoque à importância dos impactos 

ambientais causados pelo uso de um lixão a céu aberto. Quanto a metodologia aplicada na avaliação dos impactos 

ambientais, se deu através de um check-list descritivo e na avaliação da magnitude dos impactos ambientais foi utilizada 

uma “matriz de interação” que foi elaborada levando em consideração a influência direta dos principais impactos 

ambientais identificados na área. Os resultados apresentados referem-se aos principais impactos ambientais identificados. 

Foram identificados um total de oito impactos ambientais negativos, que são os seguintes: a contaminação do solo, a 

contaminação das águas subterrâneas (Chorume), a liberação de gases (Biogás), a concentração de animais transmissores 

de doenças, a compactação do solo, a poluição do ar (Queimadas), os acidentes com a fauna e a alteração da paisagem 

natural. Os oito impactos ambientais negativos observados no lixão foram avaliados através da matriz de interação, 

possibilitando identificar a contaminação de águas subterrâneas, contaminação do solo e a poluição do ar como os 

impactos ambientais com os maiores níveis de magnitude e influência para o ambiente na área de estudo. Tendo em vista 

o foi exposto, se conclui que o Lixão de Icapuí proporciona uma série de impactos ambientais negativos ao ambiente ao 

seu redor e promove diretamente o desequilíbrio ecológico do mesmo. Os principais impactos ambientais identificados 

foram a contaminação das águas subterrâneas, contaminação do solo ambos gerados pela penetração do chorume, e a 

poluição do ar devido as queimadas de material verde e liberação de gases. 
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IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA CILIAR DO RIO 

TOCANTINS: QUEBRANDO PARADIGMAS 

 

Amanda Machado Silva¹* 
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RESUMO: O projeto tem como objetivo conscientizar os estudantes e professores de escolas públicas sobre a importância 

de preservar e conservar a mata ciliar do rio Tocantins. Além de sensibilizar os professores na continuidade do projeto 

em sala de aula, implantando mudas nas margens do rio e informando os estudantes acerca das consequências da não 

preservação da mesma. A pesquisa é qualitativa e foi dividida em etapas as quais foram constituídas e desenvolvidas na 

cidade de Imperatriz- Ma. Primeiramente foi feito a análise de literatura acerca do assunto por mais ou menos 3 meses, e 

em seguida a visitação da área de estudo para o planejamento da implantação das mudas. A área escolhida tomou por 

base sua proximidade com a comunidade local, além do fácil acesso. A obtenção das mudas foi a 3º etapa do projeto. Elas 

foram adquiridas junto a entidades parceiras (SEPLUMA), e obteve-se um total de 30 mudas de 5 famílias distintas e 

nativas da mata ciliar do Rio Tocantins, são elas: 10 mudas de Gameleira, 10 de Embiruçu, 5 de Mutamba e 5 de Jatobá. 

E agrupam as famílias: Moraceae (Gameleira), Malvaceae (Embiruçu e Mutamba) e Fabaceae (Jatobá). As estacas usadas 

para demarcação e sinalização das plantas foram obtidas com recursos próprios, sendo postas 3 estacas por planta, 

totalizando 60 estacas. O uso das estacas foi de extrema importância, pois constantemente a prefeitura realiza trabalho de 

capina na área o que arriscaria uma acidental retirada das mudas. De início o trabalho de cavar as covas foi dificultado 

pela resistência do solo argiloso e compactado, mas logo o mesmo foi mudando e se tornando mais arenoso e menos 

resistente. Percebeu-se, também, uma grande quantidade de lixo no local, sendo logo após retirado pela equipe do projeto. 

O projeto já vem sendo desenvolvido há, pelo menos, dois anos e apresenta resultados visíveis. Percebeu – se que as 

mudas plantadas no ano de 2017, tiveram um desenvolvimento significativo em altura, robustez e diâmetro. A paisagem 

do bairro Beira Rio e a mata ciliar de seus arredores está sendo, portanto, significativamente mudada pela implantação de 

novas árvores. A comunidade se mostrou satisfeita por receber as novas árvores, mostrando – se de acordo a zelar e cuidar 

pelo correto desenvolvimento das mudas. Está sendo feito uma sensibilização da população para que haja o correto manejo 

das mudas, a fim de proporcionar a menor taxa de mortalidade possível. Esta etapa consiste na seleção da escola alvo do 

projeto. Sua escolha foi  baseada,  levando em consideração  a proximidade com a área de estudo (bairro Beira Rio). As 

turmas alvo foram do 3° ao 6° ano do Ensino Fundamental, pois nesta etapa da vida, os alunos estão formando suas 

primeiras ideias, apresentando uma excelente capacidade de assimilar novas informações. As chances da criança levar as 

ideias ambientais de preservação e conservação adiante, para sua vida pessoal e para o meio em que vivem, são enormes. 

Os folhetos confeccionados e entregues nas escolas (e arredores), traz textos sucintos e imagens autoexplicativas sobre o 

assunto, tornando o entendimento acessível e igualado ao nível de escolaridade dos alunos que ainda estão no ensino 

fundamental. Os temas abordados foram: conceito, função, importância da preservação da mata ciliar, além de algumas 

curiosidades acerca do Rio Tocantins.  
Palavras-chave: Meio Ambiente, Educação Ambiental, Ensino Fundamental. 
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INFLUÊNCIA DA RADIAÇÃO LUMINOSA SOBRE A DENSIDADE DE CECROPIA SP EM UM 

FRAGMENTO FLORESTAL SECUNDÁRIO  

 

Ingrid Alencar Silva¹*, Juliana Ramos de Souza Diniz¹, Romilda Alves e Silva¹, Vitória de Cássia Viana 

Silva Lima¹, Luciano Jorge Serejo dos Anjos¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA 

*E-mail: ingridalencarsilva@gmail.com 

 
RESUMO: A composição de espécies em uma floresta primária está em constante mudança em função de vários tipos 

de distúrbios, podendo estes serem de ordem natural ou antrópica. Nesse sentido, algumas espécies de plantas possuem 

traços adaptativos que as permitem colonizar com maior eficiência áreas recém-perturbadas, que em geral possuem 

condições microclimáticas distintas daquelas encontradas sob o dossel da floresta. Estas espécies são conhecidas 

amplamente como espécies pioneiras. Neste trabalho, nós buscamos avaliar a influência da radiação luminosa sobre a 

densidade de indivíduos de Cecropia sp. (embaúba) em um fragmento de floresta secundária na Amazônia oriental. A 

embaúba é uma árvore da família Cecropiaceae e pode atingir até 25 metros de altura e 45 centímetros de DAP. O tronco 

é oco, dividido em câmaras por lamelas transversais e com frequência abriga formigas do gênero Azteca. Espécies desse 

gênero apresentam inflorescências em densas espigas cilíndricas estreitas e axilares, com muitas flores diminutas 

protegidas por brácteas. Os frutos são pequenas drupas reunidas em espigas em forma de dedos, pendentes e ligeiramente 

carnosas. É uma espécie dióica, polinizada por várias espécies de abelhas. Através de um transecto ao longo do fragmento 

florestal, com espaçamento padrão de cinco metros (totalizando nove unidades amostrais), nós contabilizamos a densidade 

de indivíduos de Cecropia através de observação direta em um raio de três metros do ponto de amostragem. 

Concomitantemente, nós utilizamos o aparelho Lutron LM-8000A para medir os níveis de radiação luminosa. Nós 

construímos um modelo de regressão simples para verificar se a densidade de Cecropia sp. é influenciada pela variação 

de radiação luminosa. Os resultados mostram que a densidade de Cecropia sp. aumenta com a elevação dos níveis de 

radiação luminosa (R2=0,60; F=10,53; p=0,01415). Esse resultado pode ser explicado em função do comportamento 

fisiológico dessa espécie, pois, por apresentar alta tolerância à luz, o gênero Cecropia sp. se desenvolve bem em grandes 

clareiras e aumenta em quantidade em fragmentos florestais de estágios iniciais e médios de regeneração. Esses resultados 

sugerem ainda que Cecropia sp. apresenta certa vantagem competitiva, pois emergem mais cedo que outras plantas em 

habitats de clareira, o que pôde ser observado nos pontos com maiores incidências de luz solar. A secundarização de uma 

floresta primária pode ser evidenciada pelo alto valor de importância das espécies pioneiras, de modo que as fortes 

modificações na composição florística permitem que haja alteração da categoria fitofisionômica da floresta. Isso 

demonstra o forte impacto do processo de secundarização na composição florestal após algum distúrbio. Nós concluímos 

que as espécies do gênero Cecropia sp. são importantes indicadoras de secundarização e de alteração da composição 

florística da floresta após esta ter sofrido algum tipo de modificação, seja de forma natural ou antrópica. 

Palavras-chave: Embaúba, Luz, Composição florística. 
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES USOS DO SOLO SOBRE O MICROCLIMA EM UMA ÁREA NA 

AMAZÔNIA ORIENTAL 

 

Romilda Alves e Silva¹*, Tayla Dias Pereira¹, Vitória de Cássia Viana Silva Lima¹, Ingrid Alencar Silva¹, 

Juliana Ramos de Souza Diniz¹, Luciano Jorge Serejo dos Anjos¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural da Amazônia 

*E-mail: romildaalvessilva70@gmail.com 

 
RESUMO: Variáveis climáticas tais como temperatura e umidade estão estruturadas em largas escalas espaciais e 

temporais, e determinam, em grande medida, os traços adaptativos e morfofuncionais predominantes das plantas de uma 

região. Por outro lado, atividades antrópicas também tem se mostrado um importante promotor da variabilidade climática 

em diferentes escalas. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo testar se diferentes tipos de uso do solo (naturais 

e antropizados) são capazes de influenciar, em uma escala local, parâmetros microclimáticos. Nós avaliamos o 

comportamento da temperatura e umidade relativa do ar em uma área com presença de diferentes usos do solo como 

floresta primária (natural), sistema agroflorestal (antropizado) e monocultivo de mandioca (antropizado). Os dados foram 

coletados na Estação Experimental da Universidade Federal Rural da Amazônia, situada no município de Castanhal, 

região nordeste do estado do Pará. Para medir os parâmetros microclimáticos (temperatura e umidade relativa do ar), nós 

utilizamos o instrumento Lutron LM-8000A. Nós coletamos as amostras ao longo de um transecto com espaçamento de 

cinco metros entre as unidades em cada um dos três tipos de uso do solo. Foram coletadas um total de 24 unidades 

amostrais, sendo 11 em floresta primária, oito (8) no sistema agroflorestal e cinco (5) em área de monocultivo de 

mandioca. Para testar se há diferença relevante para as variáveis entre os diferentes usos do solo, nós utilizamos a análise 

de variância (ANOVA one-way). O tratamento dos dados, as análises estatísticas de inferência e a produção dos gráficos 

foram conduzidas no software R. A partir das análises estatísticas, nós observamos os seguintes resultados: há diferença 

significativa em relação a temperatura (F=12.62; p=0.000252) entre os três tipos de uso do solo. Os dados de temperatura 

na floresta primária e no sistema agroflorestal são similares. Em contrapartida, no monocultivo de mandioca, tal variável 

mostra uma expressiva diferença em relação aos outros dois usos do solo. Em outras palavras, isto significa que quanto 

mais intensificado é o uso do solo, maior é a temperatura. Em relação a umidade relativa, o teste estatistico também aponta 

que há uma diferença relevante entre os três usos do solo (F=26.23; p =0.00000195). A umidade relativa do ar comporta-

se de maneira similar à temperatura, com a floresta primária e o sistema agroflorestal mostrando praticamente os mesmos 

valores, diferentemente da umidade encontrada no monocultivo, que é menor. Os valores encontrados nesse trabalho 

mostram que quanto maior é a intensificação do uso do solo, mais alta será a temperatura e menor será a umidade relativa 

do ar.  

Palavras-chave: ecossistemas naturais, antropização, microclima. 

 

 

  



   

VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 812 

 

 

 

INSETOS NOCIVOS A PROSOPIS SP. NO RIO GRANDE DO NORTE (BRASIL) E PIURA (PERU) 

 

Marco Antonio Diodato¹*, Matheus Kayan Capistrano da Costa¹, João Pedro Peixoto Fernandes¹, João Paulo 

Silva dos Santos² 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

² Secretaria Municipal de Educação de Mossoró  

*E-mail: diodato@ufersa.edu.br 

 
RESUMO: A algarobeira (Prosopis sp.) é cultivada, no Brasil, principalmente na Região Nordeste, sendo que a sua 

introdução ocorreu a partir de 1942, em Serra Talhada, PE, com sementes procedentes de Piura, no Peru. Atualmente, é 

possível observar a presença de duas espécies no território brasileiro, a Prosopis juliflora e Prosopis pallida, as quais 

apresentam diversos benefícios para os agricultores locais. Esse levantamento foi feito com base em materiais encontrados 

e disponíveis na internet como: livros, artigos científicos, revistas e periódicos, no período de janeiro e fevereiro de 2019. 

Utilizaram-se as seguintes palavras chaves: Prosopis, Algaroba, Inseto, Rio Grande do Norte e Peru. Foram encontradas 

16 espécies de insetos em associação daninha com Prosopis sp., no Rio Grande do Norte, distribuídas entre as ordens 

Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera e Hemiptera. Os registros de insetos em algaroba no Peru apresentaram maior 

abundância de dados e diversidades de ordens e famílias associadas à algaroba. No entanto, destacaram-se das listas 

encontradas, os insetos daninhos à planta, dos quais 18 espécies pertencem à Ordem Coleoptera e 11 espécies da Ordem 

Lepidoptera. Também foram registradas espécies das Ordens Hemiptera, Orthoptera, Thysanoptera e Diptera. No Brasil 

ocorrem espécies com potencial daninho à algaroba como, por exemplo, os do gênero Oncideres (Coleoptera: 

Cerambycidae), que poderiam ser melhor estudados para o controle do Prosopis. As lagartas de Ascia momuste orseis 

(curuquerê-da-couve), conforme registros de ataque severo às folhas da algaroba, também merece atenção para o controle 

dessa espécie vegetal. O gênero Prosopis apresenta uma rica entomofauna no Peru, no entanto com poucos trabalhos de 

pesquisa no Brasil, o que não significa que não tenha uma entomofauna mais variada. 

Palavras-chave: Algaroba, Dano, Entomofauna. 
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Inventário faunístico de um fragmento florestal urbano no Semiárido Brasileiro 
 

Gleydson Vinicius dos Santos Silveira¹*; Zaíra dos Anjos Batista1*; Carlos José da Silva¹*; Natanael do 

Nascimento Silva¹*; Hiago Renier Silva¹* 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

*E-mail:gleydsonvinicius2013@gmail.com 
 
RESUMO: O domínio da caatinga apresenta grande heterogeneidade de paisagem, o que contribui para abundancia da 

fauna que, apesar de se encontrar em ambiente semiárido, apresenta grande diversidade de animais. Este estudo teve como 

objetivo inventariar as espécies da fauna ocorrentes no Parque municipal Maurício de Oliveira da cidade de Mossoró –

RN. A área de estudo está dentro dos limites do parque ecológico urbano Maurício de Oliveira, localizada no centro da 

cidade, às margens do Rio Mossoró está localizada no Município de Mossoró no interior do estado do Rio Grande do 

Norte. Os dados do inventário rápido foram levantados no período de seis meses com coletas semanais. A busca visual 

deu-se percorrendo trilhas e áreas fora das trilhas do Parque, em horários diversificados. Foram registrados, o tipo de 

vestígio e quando avistados, o número de indivíduos. Para a constância de ocorrência das espécies foi adotado o índice 

de Constância (IC). Foram observados um total de 40 espécies de animais, sendo que, o número de espécies ocasionais 

apresentou um total de 16 espécies, já espécies consideradas acessórias tiveram um registro de 14 espécies e, as espécies 

constantemente registradas apresentaram um total de 10 espécies. Ações conservacionistas como reflorestamento com 

espécies frutíferas do bioma devem ser implantadas pelos gestores para que as espécies da fauna silvestre possam 

permanecer no ambiente.   

Palavras-chave: Caatinga, Parque urbano, Vertebrado 

  



   

VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 814 

 

 

 

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO E FITOSSOCIOLÓGICO EM FRAGMENTO DE CAATINGA 

NO ENTORNO DE JAZIDA DE PETRÓLEO, ASSU – RN 

 

Natália Isabel Lopes Quirino¹*, Rejane Tavares Botrel1, Erick Daniel da Silva Gomes1, Antonio Giliard dos 

Santos Oliveira1, Jardson Cruz das Virgens1, Mayara Varela Neres da Silva1 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: nataliaisabelq@yahoo.com 

 
RESUMO: O Bioma Caatinga se apresenta bastante heterogêneo no que diz respeito a aspectos florísticos e fisionômicos. 

Considerando-se sua importância na conservação e manutenção da diversidade biológica, muitos estudos ainda são 

necessários para compreender as relações estruturais e de diversidade florística no bioma. Um levantamento florístico 

fornece uma lista das espécies que podem ser utilizadas, por exemplo, em programas de recuperação de áreas degradadas. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar florística e estruturalmente um fragmento de caatinga arbórea localizado 

no entorno de uma jazida de exploração de petróleo no município de Assu – RN, localizado no interior do estado do Rio 

Grande do Norte, na microrregião do Vale do Açu, mesorregião do Oeste Potiguar, a 207 km da capital do estado, Natal. 

Foram lançadas 25 parcelas de 20 m x 20 m (400 m2) totalizando 1 ha de área amostral. O inventário realizado no interior 

das parcelas para a análise florística e estrutural do fragmento incluiu todos os indivíduos arbóreos com circunferência à 

altura do solo (CAS) ≥ a 6 cm e altura (H) ≥ 1 m. Todos os CAS’s, alturas totais e identificação botânica dos indivíduos 

registrados nas parcelas foram anotados. A identificação botânica da maioria dos indivíduos foi realizada em campo 

devido serem espécies bastante conhecidas na região. O levantamento florístico do fragmento contou com o registro de 

todas as espécies ocorrentes dentro das parcelas, bem como daquelas observadas em caminhadas aleatórias fora das 

parcelas. Para a análise fitossociológica da vegetação arbórea os dados foram calculados no programa Mata Nativa 4. 

Foram registrados 1016 indivíduos vivos e 718 mortos. Os 1016 indivíduos vivos foram distribuídos em 12 famílias e 24 

espécies. Fabaceae foi a família mais representativa entre os indivíduos vivos, com 465 indivíduos (45,77%) distribuídos 

em 10 espécies. Caesalpina pyramidalis Tul. (215), Combretum leprosum Mart. (177), Pityrocarpa moniliformis (Benth) 

Luckow & RW Jobson (157), Aspidosperma pyrifolium Mart. (129) e Croton blachetianus Baill. (129) foram as espécies 

mais representativas em número de indivíduos e juntas somaram 64,64% do valor total de importância (VI) na análise 

fitossociológica do fragmento. O índice de diversidade de Shannon (H’) para o fragmento foi relativamente baixo (2,30 

nats/ ind-1). No entanto, o fragmento estudado apresenta riqueza dentro dos padrões médios observados para o bioma 

caatinga. Além disso, na amostra analisada, apesar de existir um grupo de espécies que concentram grande parte dos 

indivíduos, parece não haver dominância clara, já que o valor do índice de Equabilidade de Pielou (J) foi relativamente 

alto (0,72). 

Palavras-chave: semiárido, vegetação arbórea, caracterização estrutural. 
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO E FITOSSOCIOLÓGICO EM FRAGMENTO DE CAATINGA 

NO ENTORNO DE JAZIDA DE PETRÓLEO, CARNAUBAIS – RN 

 

Mayara Varela Neres da Silva¹*, Rejane Tavares Botrel¹, Antonio Giliard dos Santos Oliveira¹, Erick Daniel 

Gomes da Silva¹, Larissa Rayanny Silva da Fonseca¹, Jeferson Matheus Alves de Oliveira¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: mayaravarela@hotmail.com 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi caracterizar florística e estruturalmente um fragmento de caatinga arbórea 

localizado no entorno de uma jazida de exploração de petróleo no município de Carnaubais – RN. Foram lançadas 19 

parcelas de 20 m x 20 m (400 m²) totalizando 7,600 m² de área amostral. Foi construído um gráfico de área mínima para 

confirmar a representatividade da amostra. O critério para inclusão de indivíduos na amostra foi circunferência à altura 

do peito (CAP) ≥ a 6 cm e altura H ≥ 1m. Todos os CAP’s, alturas totais e identificação botânica dos indivíduos registrados 

nas parcelas foram anotados. O levantamento florístico do fragmento conta com o registo de todas as espécies ocorrentes 

dentro das parcelas, como também daquelas observadas em caminhadas aleatórias fora das parcelas. A análise 

fitossociologia foi realizada no programa Mata Nativa 4. O material botânico, vegetativo e reprodutivo, de todas as 

espécies registradas nas parcelas e fora delas, no levantamento florístico, foi coletado, herborizado e exsicatas foram 

confeccionadas para depósito no Herbário "Dárdano de Andrade Lima" da Universidade Federal Rural do Semiárido. 

Observou-se uma estabilização da curva coletora no lançamento da décima quarta parcela, indicando que a amostra de 

7,600 m² representa de forma adequada o fragmento estudado, enquadrando, a maioria das espécies arbóreas locais. Foram 

registrados 1156 indivíduos vivos e 1046 indivíduos mortos distribuidos em 4 familias e 11 espécies, sendo que Croton 

blanchetianus e Pityrocarpa moniliformis apresentaram, respectivamente, 753 e 281 individuos mortos.  Mesmo 

apresentando grande número de indivíduos mortos, as espécies P. moniliformis e C. blanchetianus se destacaram com os 

maiores valores de importância (VI) e juntas somaram mais de 70% do valor total deste parâmetro. Cabe ressaltar que 

tais espécies apresentaram os maiores valores para todas as variáveis que compõem o VI indicando, portanto, que foram 

aquelas que ocorreram em maior número de indivíduos, apresentaram maior área basal e foram registradas na maioria das 

parcelas do levantamento. Em contrapartida, as espécies com o menor número de representantes no levantamento foram 

Piptadenia viridiflora, Amburana cearensis e Mimosa tenuiflora, que apresentaram somente 1, 1 e 2 indivíduos 

respectivamente. O índice de diversidade de Shannon (H’) para o fragmento foi relativamente baixo (0,99 nats/ ind.-1), 

bem como o índice de equitabilidade de Pielou (J) (0,41) que por sua vez reforça que poucas espécies dominaram 

estruturalmente o fragmento. Conclui-se que fragmento estudado apresenta baixa diversidade, como também apresenta 

dominância de duas espécies que concentram grande parte dos indivíduos. Os autores agradecem a Gerência de Meio 

Ambiente do Centro de Pesquisa da Petrobrás pelo auxílio técnico e financeiro. 

Palavras-chave: Jazida, Indivíduos, Curva coletora. 
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO E FITOSSOCIOLÓGICO EM FRAGMENTO DE CAATINGA 

NO ENTORNO DE JAZIDA DE PETRÓLEO, PENDÊNCIAS – RN 

 

Larissa Rayanny Silva da Fonseca¹*, Rejane Tavares Botrel¹, Antonio Giliard dos Santos Oliveira¹, Erick 

Daniel Gomes da Silva¹, Cirilo Berson Alves Freitas¹, Jardson Cruz das Virgens¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: larissafonseca2051@gmail.com 

 
RESUMO: Estudos sobre a composição florística e a estrutura de Caatinga são importantes para o entendimento de 

aspectos da ecologia regional, fornecendo bases para a sua conservação ou exploração sustentável. O objetivo deste 

trabalho foi caracterizar florística e estruturalmente um fragmento de Caatinga arbórea localizado no entorno de uma 

jazida de exploração de petróleo no município de Pendências – RN, mesorregião do Oeste Potiguar. Foram lançadas 25 

parcelas de 20 m x 20 m (400 m2), totalizando 1 ha de área amostral. O critério para inclusão de indivíduos na amostra 

foi de circunferência à altura do peito (CAP) ≥ a 6,0 cm e altura H ≥ 1,0 m. As medidas da circunferência à altura do solo 

(CAS), alturas totais, medições de copa e identificação botânica de todos os indivíduos nas parcelas foram registrados. 

Para o levantamento florístico foi incluída a identificação botânica dos indivíduos encontrados fora das parcelas em 

caminhadas aleatórias. A identificação da maioria dos indivíduos foi realizada em campo devido a serem espécies bastante 

conhecidas na região. No entanto, o material botânico, vegetativo e reprodutivo, de cada uma das espécies presentes no 

levantamento, foi coletado, herborizado e exsicatas foram confeccionadas para depósito no Herbário Dárdano de Andrade 

Lima da Universidade Federal Rural do Semiárido. A curva coletora de espécies para a área de estudo se estabilizou 

quando lançada a vigésima parcela. Foram registrados 1.513 indivíduos vivos e 1.077 mortos, pertencentes a 6 famílias e 

22 espécies, sendo 5 ainda não identificadas. A família de maior representatividade foi Fabaceae com 61,34% do total de 

indivíduos inventariados, ocorrendo 9 espécies dessa família nas parcelas. As espécies com os maiores números de 

indivíduos foram Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & RW Jobson (699), conhecida popularmente como 

Catanduva, Croton blanchetianus Baill. (261), nome comum: Marmeleiro, e Caesalpinina pyramidalis Tul. (125), a 

Catingueira. As espécies Marmeleiro e Catanduva estão presentes em todas as parcelas lançadas, já Catingueira se faz 

presente em 23 parcelas. Além disso, essas espécies com os maiores números de indivíduos e alta frequência na área de 

estudo, apresentaram maiores diâmetros. O índice de Shannon (H’) para o fragmento foi de 1,76 nats. Ind-1 indicando 

diversidade relativamente baixa para a área de estudo. A equabilidade de Pielou (J) foi 0,58, ressaltando que o fragmento 

estudado é dominado por algumas espécies com alto número de indivíduos. Conclui-se que o fragmento de caatinga 

arbórea estudado apresenta riqueza dentro dos padrões observados para o bioma Caatinga. No entanto, nota-se que sua 

diversidade se encontra abaixo dos valores encontrados para outros locais e três espécies concentram grande parte do 

número total de indivíduos. Os autores agradecem a Gerência de Meio Ambiente do Centro de Pesquisa da Petrobrás pelo 

auxílio técnico e financeiro. 

Palavras-chave: Semiárido, Estrutura, Diversidade. 
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MÉIS DO SUL DA BAHIA, BRASIL: PARTICIPAÇÃO DE TIPOS POLÍNICOS AFINS 

A ESPÉCIES FLORESTAIS NOS PALINOSPECTROS 

 
Víctor Leon Rocha Araújo¹*, Jaílson Santos de Novais¹ 

 

¹ Universidade Federal do Sul da Bahia  

*E-mail: victorleon1996@hotmail.com 

 
RESUMO: A apicultura é uma atividade econômica em expansão, capaz de promover retornos econômicos, sociais e, 

principalmente, ambientais. Com manejo adequado, é possível extrair para comercialização produtos como mel, cera, 

geleia real e própolis. Trata-se de uma atividade ambientalmente sustentável e financeiramente rentável para quem a 

pratica, além de associar-se de forma harmoniosa com sistemas de produção. Há uma lacuna no conhecimento sobre as 

espécies florestais presentes em sistemas de produção apícola no Brasil, especialmente no estado da Bahia. Conhecer 

quais espécies vegetais são visitadas pelas abelhas para coleta de pólen e néctar é essencial para que ocorra a preservação 

dessas espécies e, consequentemente, das abelhas. Assim, este trabalho objetivou identificar espécies florestais que 

contribuem para a apicultura no Sul da Bahia, a partir de tipos polínicos afins a tais espécies, encontrados em méis 

produzidos por Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) nessa região. Foram obtidas 12 amostras de mel procedentes 

dos municípios de Belmonte (2 amostras), Eunápolis (4 amostras), Ilhéus (1 amostra), Itabela (1 amostra), Itabuna (1 

amostra), Medeiros Neto (1 amostra) e Valença (2 amostras). Os méis foram processados palinologicamente com base no 

protocolo de Jones e Bryant (2004), incluindo a acetólise segundo Erdtman (1960). Os grãos de pólen foram identificados 

com base em atlas palinológicos especializados e quantificados. As espécies florestais foram identificadas com base na 

classificação proposta pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e pelo Serviço Florestal Brasileiro. Um total de 

49 tipos polínicos tiveram a afinidade botânica reconhecida nas amostras de mel analisadas, pertencentes a 49 gêneros e 

15 famílias. As famílias mais representativas no espectro polínico foram Fabaceae (28,6% dos tipos polínicos 

identificados), Asteraceae (8,2%) e Euphorbiaceae, Myrtaceae e Rubiaceae (6,1%, cada). Apenas 13 tipos polínicos foram 

considerados afins botanicamente a espécies ou gêneros florestais, o que representa cerca de 27% do total de tipos 

identificados: Albizia, Cecropia, Chamaecrista nictitans, Croton, Eucalyptus, Euterpe, Miconia, Myrcia, Protium, 

Psidium, Senna macranthera, Syagrus coronata e Tapirira obtusa. O espectro polínico do mel nas municipalidades 

estudadas revelou a diversidade vegetal explorada pelas abelhas, principalmente por espécies da flora nativa e exótica, 

com destaque para a família Myrtaceae, sobretudo com o gênero Eucalyptus, cuja frequência foi bastante expressiva na 

maioria das amostras de mel, devido às monoculturas que predominam no sul da Bahia. 

Palavras-chave: apicultura, melissopalinologia, Apis melífera. 
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METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA RADICULAR DOS CAPINS VETIVER E 

PASPALUM, USADOS NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS EM PROCESSOS EROSIVOS 

 

Priscila Angel de Oliveira Silva¹*, Francisco Sandro Rodrigues Holanda¹, Bruno de Santana Mendonça¹, 

Rayssa Juliane Souza de Jesus¹, Layanne Oliveira de Jesus Lima¹, Luiz Diego Vidal¹ 
 

¹ Universidade Federal de Sergipe  

*E-mail: coneflor@ufersa.edu.br 

 
RESUMO: A erosão é o processo onde ocorre movimentos de massa de solo, devido aos agentes erosivos, que por 

consequência gera implicações tanto no âmbito ambiental, como também socioeconômico. Uma das técnicas mais 

utilizadas para conter erosões, é a bioengenharia de solos, que consiste no uso de elementos vivos, juntamente com 

elementos inertes (madeira, concreto, ligas metálicas). As poaceas capim-Vetiver (Chrysopogon zizanioides) e Paspalum 

(Paspalum millegrana Schrad), compõem biotécnicas em obras de bioengenharia de solos para implementação dessa 

técnica, por apresentarem características que auxiliam na reestruturação do solo, e por possuírem raízes com capacidade 

de aumentar coesão do solo, além de promoverem cobertura vegetal que reduz o efeito splash. O objetivo desse trabalho 

foi discutir métodos utilizados para avaliação do sistema radicular dos capins Vetiver e Paspalum. O método do monólito 

consiste em amostrar o sistema radicular em diferentes profundidades, de 0,50 m de largura, 0,50 m de comprimento e 1 

m de profundidade. As amostras foram retiradas das camadas em intervalos de 10 cm, até completar 100 cm, colocadas 

em sacos plásticos, lavadas e realizada a separação das raízes do solo. A técnica da quadricula foi aplicada numa trincheira 

de 2m de largura e 2m de profundidade, em perfis, paralelamente à linha da cultura, submetidos a jato d’água para a 

remoção de fina camada de solo que recobriam as raizes, em torno de 5 mm, promovendo uma melhor exposição das 

raízes, para posterior coleta de imagens. Para cada perfil foi registrada 50 imagens em regiões de 10 x 10 cm usando 

máquina fotográfica. Foi também empregado anel volumétrico, com volume aproximado de 50 cm³ (diâmetro ≅ 4,6 cm 

e altura ≅ 3,0 cm), para a coleta de amostras indeformadas, em que as raízes foram separadas do solo por dispersão em 

água, utilizando peneira de 0,2 mm, e colocadas em estufa a 60o C por 24 horas para a obtenção da massa seca radicular. 

Em ambos os métodos foi utilizada  placa digitalizadora, para digitalizar as raízes, sendo então as imagens processadas 

digitalmernte por meio do software SAFIRA, para obtenção de dados das raízes. O monolito indica a quantidade de raiz  

e como elas se apresentam, de maneira mais precisa, por conter amostras de áreas maiores, que permitem avaliar toda a 

raíz da planta contida na amostra, porém, é um método que requer mais tempo para execução de todas as suas etapas. O 

anél volumétrico também estabelece a quantidade de raíz, mas, apenas são apresentadas em um volume específico. Na 

técnica das quadriculas obtem-se dados das raízes, através das imagens geradas, que mostra como elas se apresentam 

numa das paredes do perfil, contudo, essa técnica não apresenta um resultado exato, por não expor todo o espaço ocupado 

pelas raízes, somente as raízes da frente do perfil, apresentadas por imagens fotográficas. Observou-se que dentre os 

métodos, o monolito se destaca, por apresentar resultados mais precisos, devido seu procedimento mostrar como todo o 

sistema radicular da planta se comporta, além de conseguir mensurar maior quantidade de ráizes em uma amostra.  

Palavras-chave: Bioengenharia de solos, erosão, áreas degradadas 
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MÉTODOS E DINÂMICA DE RESTAURAÇÃO ECOLOGICA EM MT 

 

Yasmin Andrade de Queiroz¹*, Emilly Almeida Silva¹, Aquiles Sandanielo¹, Bruno Aparecido Pereira 

Castellan¹ 

 
¹ Universidade Federal de Mato Grosso 

*E-mail: yasmin_cuiaba@hotmail.com 

 
RESUMO: Por ser mundialmente conhecida, a Restauração ecológica é uma importante atividade para gerar esforços de 

conservação que se orientam para estudos de diversas áreas ambientais que podem contribuir com a gestão e produção 

dos recursos naturais, evitar erosões, conservar a biodiversidade e ser um importante agente na mitigação dos impactos 

climáticos. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi estudar alguns desses processos de restauração ecológica a partir de 

revisão bibliográfica em artigos, teses e antigos estudos de área para uma melhor compreensão dos processos, em especial, 

de nucleação e clareiras e qual mais se adaptaria a nossa condição atual no Cerrado Mato-grossense. Tendo em conta que 

o cerrado é propício a incêndios (naturais e/ou criminosos) e em Mato Grosso (MT) há muitas disputas de terras, tanto 

pela pecuária quanto para plantação, principalmente, de soja.  A partir da análise dos textos fonte, podemos trazer à baila 

as diferentes maneiras de aplicação dos métodos e as respostas apresentadas por eles ao longo do espaço e tempo. Além 

de mostrar como é importante a aplicação das novas técnicas e estratégias de restauração ecológica e florestal, respeitando 

a diversidade natural dos ecossistemas e novas técnicas alternativas como o sistema agroflorestal. Sabendo que Mato 

Grosso possui tendências de desertificação, erodibilidade e solo pouco férteis em vários pontos do estado, esse sistema 

está sendo testado e apresentado resultados significativos em pequenas propriedades de agricultura familiar e com poucos 

recursos disponíveis. Coube também apresentar as diferentes reações naturais nos variados casos de ocorrências de 

clareiras, mostrar como a dinâmica dos diferentes meios de restauração ecológica depende da melhor adaptabilidade com 

a região estudada e a sua importância no âmbito de estruturação de sistemas e bem-estar. Além do mais, colocando em 

aprendizagem como dar início a este processo: isolando ou/e retirando os fatores de degradação e após um determinado 

tempo, se não houvesse um crescimento natural exponencial, o plantio e uso de espécies nativas com objetivo de 

conservação da biodiversidade e como executar tais métodos. Ademais dos custos estimados para a implantação e 

manutenção dos métodos apresentados, baseados no Manual de Restauração da Vegetação Nativa Alto Teles Pires – MT. 

Concluindo que um dos fatores mais difíceis sobre a restauração ecológica no Estado é o isolamento ou/e retirada dos 

fatores de degradação; sendo que após o uso exploratório do solo com monocultivos agrícolas em vez de restaurar a área 

já degradada, grandes fazendeiros optam pela pecuária. Consequentemente, ocorre a compactação do solo tendo uma 

difícil recuperação, pois, passa a apresentar maior densidade tornando resistente à penetração das raízes, reduz sua 

capacidade de infiltração de água ocasionando erosões e demandar grande investimento e pouco retorno financeiro. 

Palavras-chave: Nucleação, Recuperação, Cerrado 
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MORFOANATOMIA FOLIAR DE ESPÉCIE DE MATA SERRANA: Sapium glandulosum 

 

Yasmim Victória de Araújo e Silva¹*, Rejane Magalhães de Mendonça Pimentel¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

*E-mail: yasmimaj36@gmail.com 

 
RESUMO: A vegetação de Mata Serrana está estabelecida em áreas com clima tropical úmido ou subúmido fresco e 

elevada temperatura, pertencendo ao domínio fitogeográfico Mata Atlântica. A conservação da Mata Serrana é de grande 

importância para a manutenção da biodiversidade das espécies que abriga. Sapium glandulosum (L.) Morong é uma 

espécie pioneira de Mata Serrana, pertencente à família Euphorbiaceae. As espécies que pertencem a esta família botânica 

são conhecidas por despertarem interesse comercial como fonte de madeira, uso medicinal e produção de borracha; seus 

indivíduos apresentam porte arbóreo, são caracterizados pela caducifolia e ter um par de glândulas na base do pecíolo. O 

estudo objetivou caracterizar a morfologia e anatomia foliar de indivíduos de S. glandulosum estabelecidos em uma 

vegetação de Mata Serrana em Pernambuco. Foram coletadas amostras de 20 folhas maduras, de três indivíduos, 

estabelecidos no Município de Camocim de São Félix, distante 122 km da capital do estado, Recife. As amostras foram 

digitalizadas em scanner de mesa, gerando imagens para posterior análise dos caracteres morfológicos. Foram 

confeccionadas lâminas histológicas semipermanentes, com secções transversais e paradérmicas, à mão livre, com auxílio 

de lâmina comum de barbear, seguindo metodologia usual em anatomia vegetal, para análise dos caracteres anatômicos. 

As imagens digitais foram capturadas com câmera digital acoplada a microscópio óptico e as mensurações realizadas com 

programa de análise de imagens, CMEIAS-IT. A espécie apresenta folhas simples, com ápice acuminado, base aguda e 

filotaxia oposta cruzada. A área foliar variou entre 11,75 e 14,40 cm, a largura e o comprimento da lâmina foliar variaram 

entre 1,96 - 2,45 cm e 5,46 - 6,56 cm, respectivamente. O comprimento e a largura do pecíolo variaram entre 0,53-0,87 

cm e 0,11 a 0,17 cm, respectivamente. A espessura média da cutícula foi de 3,14 µm na face adaxial e 1,73 µm na face 

abaxial. As células da epiderme, na face adaxial, apresentaram espessura média de 11,37 µm e de 7,87 µm, na face abaxial. 

O mesofilo é dorsiventral, com duas camadas de parênquima paliçádico, com espessura variando entre 32,11 e 54,12 µm, 

e seis camadas de parênquima esponjoso, com espessura variando entre 76,48 e 97,48 µm. As folhas são hipoestomáticas, 

com estômatos do tipo paracítico, apenas na face adaxial. O valor médio da densidade estomática foi de 321 por milímetro 

quadrado, o índice estomático foi de 10,74% e o comprimento polar foi de 22,4 µm. A espécie não apresentou tricoma 

em suas folhas ou ramos. O estudo permitiu caracterizar as folhas de S. glandulosum quanto aos caracteres da morfologia 

externa e interna, contribuindo para a identificação taxonômica da espécie. 

Palavras-chave: Árvore, Caducifolia, Mata Atlântica, Pernambuco. 
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NDVI NA DETERMINAÇÃO DO FATOR C DA EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDA DE SOLO: 

O CASO DO NÚCLEO DE DESERTIFICAÇÃO DE GILBUÉS - PI 

 

Bruno Mendes Braga¹*, Cássia Ribeiro Macedo¹, José Wellington Batista Lopes¹ 

 
¹ Universidade Federal do Piauí – Campus Professora Cinobelina Elvas 

*E-mail: bruno-bmb@hotmail.com 

 
RESUMO: A USLE (Universal Soil Loss Equation) trata-se de uma equação desenvolvida para estimar as perdas de solo 

anual, provindas de erosão hídrica, de uma determinada região, sendo registrada em toneladas por hectare por ano. Nela 

são levadas em consideração as variáveis: Erosividade (poder erosivo das chuvas), Erodibilidade do solo (suscetibilidade 

dos solos à erosão), Fator topográfico (comprimento de rampa e declividade), Fator práticas conservacionistas e Fator 

uso (cobertura vegetal e manejo) também conhecido como Fator C. O Fator C tem como base as características 

morfológicas da vegetação encontrada sobre o solo estudado, podendo variar de acordo com a espécie vegetal, tipo de 

manejo utilizado, comportamento do dossel das árvores, dentre outros. Este fator representa ainda a relação entre a perda 

de solo de uma área com cobertura vegetal e outra com solo exposto. Uma das formas efetivas de se obter esta variável é 

através da aplicação de técnicas de geoprocessamento, por intermédio do reescalonamento do NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index). A utilização destas técnicas auxilia no conhecimento prévio de uma área estuda e na tomada 

de decisão, principalmente em regiões de difícil acesso, como é o caso do Núcleo de Desertificação de Gilbués – PI 

(NDG). O local vem sendo afetado com o processo de desertificação ao longo dos anos, onde a cobertura vegetal vem 

sendo substituída por ravinas e voçorocas. Sendo assim, objetivou-se com o presente trabalho, identificar os valores de 

Fator C correspondentes às diferentes classes de cobertura do solo encontradas na área efetivamente desertificada, que 

por sua vez está inserida no Núcleo de Desertificação de Gilbués – PI, a partir do reescalonamento do NDVI. Para tal, 

foram utilizadas imagens orbitais do satélite Landsat 8, referentes ao mês de janeiro de 2018, obtidas no site do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Inicialmente, foi realizado o pré-processamento destas imagens, através da 

utilização de ferramentas do Sistema de Informações Geográficas (SIG), seguida da extração da área em estudo. Com 

isso, deu-se prosseguimento à execução do NDVI, utilizando as bandas multiespectrais 4 e 5, sendo este reclassificado 

em 4 classes: Vegetação Densa, Vegetação Rala, Vegetação Rasteira e Solo Exposto. Com isso foi possível fazer o 

reescalonamento do NDVI, e então verificar os valores do Fator C para cada classe almejada. Os resultados obtidos com 

esta pesquisa permitiram identificar que a classe Vegetação Densa possui um Fator C que varia de 0,330 – 0,360, a classe 

Vegetação Rala de 0,361 – 0,390, a classe Vegetação Rasteira de 0,391 – 0,420, e por último a classe Solo Exposto que 

apresentou um Fator C variando de 0,421 – 0,450.  Diante do exposto, conclui-se que, quando se almeja realizar a equação 

universal de perda de solo no NDG, deve-se atentar ao tipo de cobertura vegetal encontrada no local e utilizar os valores 

de Fator C já expostos. Os autores agradecem à Universidade Federal do Piauí (UFPI), ao Núcleo de Pesquisa para 

Recuperação de Áreas Degradadas e Combate à Desertificação (NUPERADE) e ao CNPq por meio do Projeto 

407999/2016-7. 

Palavras-chave: geotecnologias, cobertura vegetal, USLE. 
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OCORRÊNCIA DE CINCO ESPÉCIES LENHOSAS DO CERRADO EM DIFERENTES CLASSES 

DE SOLO 

 

Marcos Freitas Targino1*, Alan de Souza1, Marlete Moreira Mendes Ivanoc1 

 
1 Universidade Federal do Piauí - Campus Professora Cinobelina Elvas.  

*E-mail: marcostargino7@hotmail.com 

 
RESUMO: Nos últimos anos o Cerrado e os demais biomas brasileiros sofreram bastante devastação, principalmente 

pela agricultura e pecuária. Devido a isso, estudos da vegetação se tornam cada vez mais importantes. As plantas são 

indivíduos bastantes complexos que se adaptam da melhor forma no ambiente onde estão inseridos, como é o caso dos 

solos do Cerrado que são bastante ácidos e possuem poucos nutrientes e a dinâmica de focos de incêndios, fazendo com 

que as plantas em sua maioria sejam bastante restritas à região. São diversas as classes de solo do Cerrado, entre as que 

se destacam estão os Latossolos e Podzólicos. O objetivo do trabalho foi observar e comparar a ocorrência de cinco 

espécies encontradas em um levantamento florístico de um fragmento de Cerrado sensu stricto na Estação Ecológica de 

Uruçuí-Una - Piauí, com a Caatinga. As espécies foram selecionadas a partir de um levantamento florístico e 

fitossociológico que vem sendo realizado em um fragmento de Cerrado sensu stricto na Estação Ecológica de Uruçuí-

Una: Qualea parviflora Mart, Sclerolobium paniculatum Vogel, Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk, Lafoensia vandelliana 

(Pohl) Lourteig e Connarus suberosus Planch. Para a identificação das classes de solos foi utilizada a base de dados do 

IBGE (2001). No fragmento onde foi feito o levantamento a classe predominante é Latossolo Amarelo (LA). Foram 

listados um total de dez levantamentos florísticos realizados no Cerrado e seis na Caatinga. No Cerrado os solos 

apresentados foram: Latossolo vermelho escuro (LVE), Vertissolo ebánico órtico (VEO), Plintossolo pétrico (PP), 

Plintossolo concrecionário distrófico (PC), Latossolo vermelho amarelo (LVA), Neossolo quartzarênico (NQ), 

Cambissolo háplico (CH) e Latossolo vermelho (LV). Na Caatinga: Luvissolo crômico (LC), Neossolo litrótico (NL), 

Latossolo vermelho (LV), Pódzolico vermelho amarelo (PVA) e Argissolo vermelho. Nos trabalhos levantados da 

Caatinga não se observou a ocorrência de nenhuma dessas espécies, já no Cerrado a Qualea parviflora obteve maior 

ocorrência, aparecendo em seis tipos de solos (LVE, VEO, PP, PC, LVA e CH), seguida por Sclerolobium paniculatum 

em seis (LVE, PP, LVA, NQ, PP); tanto Pouteria ramiflora (LVE, LVA, NQ e CH) quanto Connarus suberosus (LVE, 

LVA, NQ e CH) apareceram em quatro lasses, enquanto Lafoensia vandelliana não foi registrada para outro tipo de solo. 

Somente o LV não teve ocorrência de nenhuma das espécies em estudo. Sabe-se que as espécies dos Cerrado possuem 

altos níveis de endemismo por conta de características do local, corroborando com a ausência das espécies nos 

levantamentos da Caatinga. Os solos que apresentaram maiores ocorrência foram LVE (quatros espécies), LVA (três) e 

NQ (três). Os latossolos são solos muito intemperizados, que possuem pequenas reservas de nutrientes para as plantas, 

representados normalmente por sua baixa a média capacidade de troca de cátions. Por conta disso, as espécies que 

conseguem sobreviver naturalmente neles são bastantes especializadas, aparentemente o caso das espécies listadas. Já os 

Neossolos quartzarênicos aparecem comumente associados ao Cerrado sensu stricto (RUGGIERO et al, 2006). No 

trabalho de LV do Cerrado que não apresentou nenhuma ocorrência, pode ser devido aos altos níveis de Fe2O3, MnO e 

TiO2. Com base no exposto os trabalhos levantados da Caatinga não apresentaram nenhuma das espécies, enquanto que, 

para os do Cerrado, Qualea parviflora obteve maior ocorrência entre os trabalhos observados.  

Palavras-chave: Florística, Latossolos e Qualea parviflora.  
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OCORRÊNCIA DE COLEOBROCAS EM BOSQUE ARBORIZADO COM DIFERENTES 

ESPÉCIES DE PALMEIRAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE - PE 

 

Marcelo Antônio Magalhães Oliveira¹*, Maria da Penha Moreira Gonçalves1, Úrsula Rodrigues das Neves1, 

Karina Maria da Silva1, João Ivo Gabriel Brito Menezes1, Israel Vicente da Silva Junior1. 

 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

*E-mail: marcelomagalhaesufrpe@gmail.com 

 
RESUMO: O ataque de insetos como os coleobrocas em palmeiras da arborização urbana pode inviabilizar a utilização 

desse grupo de plantas em projetos de arborização e paisagismos, principalmente em grandes centros urbanos. E devido 

aos diferentes estresses a que são expostas, as espécies florestais podem ficar ainda mais susceptível ao ataque de pragas. 

Assim, ações que visem a detecção, monitoramento e controle dessas pragas são de suma importância para a manutenção 

dessas áreas verdes. Com base no exposto, o objetivo desse trabalho foi verificar a ocorrência de coleobrocas em um 

bosque arborizado com diferentes espécies de palmeiras em Recife - PE. Este trabalho foi conduzido em área pertencente 

a fundação Gilberto Freyre localizada em Recife - PE, entre novembro e dezembro de 2018. A área possui um bosque 

arborizado com diferentes espécies de palmeiras, entre as principais estão: Dendezeiro (Elaeis guineesis), Palmeira 

Imperial (Roystonea oleracea) e Palmeira Areca (Areca trianda). O trecho onde foram distribuídas as armadilhas possui 

aproximadamente 0,2ha, situando-se em declive. Ao longo da área foram distribuídas duas armadilhas, uma no terço 

inferior da encosta e outra no terço médio. As armadilhas consistiram de baldes plásticos de 20L. Em cada balde foram 

adaptados três funis confeccionados com garrafas pet de 2 litros e instalados na tampa do balde, facilitando a entrada, ao 

mesmo tempo, impedindo a saída dos insetos durante a captura. Como isca atrativa foram utilizados 15 roletes de cana-

de-açúcar de 20 cm de comprimento, previamente prensados com auxílio de martelo, sendo utilizados em conjunto, uma 

cápsula com feromônio de agregação Rinchoforol. As armadilhas foram expostas por um período de 15 dias, quando 

foram recolhidas e enviadas ao Laboratório de Proteção Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE 

Campus sede, Recife - PE. No Laboratório os insetos foram sacrificados em vidro fechado com chumaço de algodão 

embebido em acetato de metila, sendo identificados e realizada a contagem dos mesmos. Como resultados foram 

observadas as espécies broca-das-palmeiras (Rhynchophorus palmarum) (Coleoptera: Curculionidae), sendo registrados 

42 indivíduos no total e a broca-rajada-da-cana (Metamasius hemipterus) (Coleoptera: Curculionidae), com 64 indivíduos 

no total. Apesar das larvas de ambas espécies causarem a formação de galerias no fuste das palmeiras e a broca-rajada-

da-cana ter sido encontrada em maior número, a broca-das-palmeiras merece maiores atenções, já que os indivíduos 

adultos também são transmissores de nematoides que provocam doenças, causando maiores danos as palmeiras, podendo 

levar a morte. A quantidade de insetos capturados apresentou médias superiores a 15 insetos/armadilha/quinzena, 

considerado assim ter populações elevadas na área, requerendo ações de controle dos mesmos. Conclui-se que foram 

observadas a ocorrência de duas espécies de coleobrocas, R. palmarum e M. hemipterus, ambas com elevadas populações 

na área, o que requer a implantação de ações como o monitoramento e controle das mesmas. Sugere-se a continuidade 

aos estudos a fim de determinar as flutuações populacionais e as variáveis que influenciam na densidade populacional 

deste inseto na área. 

Palavras-chave: brocas-das-palmeiras, arborização urbana, armadilha de balde. 
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OCORRÊNCIA DE SOLDADINHO, Membracis sp. (Hemiptera: Membracidae), EM Corymbia 

torelliana NO LITORAL PERNAMBUCANO 

 

Marcelo Antônio Magalhães Oliveira¹*, Maria da Penha Moreira Gonçalves1, Marcos Antônio Dias da 

Silva1, Lucas Filipe de Lima Paz1, Úrsula Rodrigues das Neves1, Graziela da Silva Barbosa1 

 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

*E-mail: marcelomagalhaesufrpe@gmail.com 

 
RESUMO: Os soldadinhos (Membracis sp.) são insetos da família Membracidae e ganharam esse nome popular devido 

a uma estrutura na parte de cima de seu tórax que lembra um capacete de soldado. São insetos pequenos, com asas sempre 

paralelas ao seu pronoto, e por se alimentarem da seiva das plantas, quando ocorre de forma descontrolada é considerado 

uma praga importante, causando danos em diferentes espécies de eucalipto, assim como em várias outras culturas 

lenhosas. O conhecimento dos insetos-pragas ocorrentes em culturas de eucalipto na região nordeste, é de suma 

importância no correto planejamento de projetos silviculturais na região, visto que atualmente as espécies florestais 

pertencentes a esse grupo estão começando a substituir gradualmente cultivos antigos de cana-de-açúcar em declínios, 

em especial na zona da mata nordestina. Assim, a presente pesquisa objetivou registrar a ocorrência de Membracis sp. em 

Corymbia Torelliana na região litorânea de Pernambuco. A área de pesquisa está localizada no Campus da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco – UFRPE Campus sede, em Recife-PE. O indivíduo de Corymbia torelliana (F. Muell.) 

K.D. Hill & L.A.S. Johnson estudado é uma planta adulta e está inserido em uma área de várzea dentro de um pequeno 

fragmento de mata em regeneração, tendo diferentes espécies exóticas e nativas no entorno, incluindo outras espécies de 

eucalipto. O estudo foi realizado em agosto de 2018, sendo coletadas as amostras de ramos do terço inferior de C. 

torelliana. No campo foram realizadas observações prévias em relação a localização da praga e características do ataque. 

E foram enviados ao Laboratório de Proteção Florestal da UFRPE para análise. No laboratório foi realizada a 

caracterização dos danos, a quantificação e mensurados os insetos com auxílio de paquímetro digital e câmara fotográfica. 

Os insetos foram preservados em frascos transparentes contendo álcool 70 e o material botânico foi herborizado e enviado 

para confirmação da espécie no Herbário Sérgio Tavares. De acordo com os resultados, os insetos se localizavam 

principalmente na região apical dos ramos e nas folhas, onde se concentravam nas faces abaxiais. Sob as folhas foram 

encontrados oito indivíduos adultos e 2 ninfas, além de ovos depositados na parte abaxial das folhas e envolvidos com 

uma muscilagem esbranquiçada. Na morfometria os indivíduos adultos do soldadinho apresentaram corpo com 

comprimento médio de 9,43 mm e largura de 2,47 mm, tendo em suas asas o comprimento de 7,28 mm e largura de 2,80 

mm. Foram observadas sobre as folhas a fumagina recobrindo extensas regiões das mesmas, característica de fungos que 

se desenvolvem devido ao excesso de seiva eliminado pelo inseto, sendo encontrado em conjunto de formigas em 

associação. Conclui-se que foi detectada a ocorrência de Membracis sp. causando diferentes danos em C. Torelliana na 

região da zona da mata nordestina. A constatação da ocorrência desta praga na região poderá contribuir no planejamento 

da implantação de cultivos silviculturais na mesma, já que este inseto, devido suas características de ataque, poderá 

comprometer a produtividade destes cultivos. No entanto, sugere-se estudos mais aprofundados em relação aos danos 

causados pelo inseto e a relação com a produtividade desta cultura. 

Palavras-chave: inseto-praga, Eucalipto, Nordeste. 
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PADRÃO DE DECLIVIDADE APRESENTADO PELO NÚCLEO DE DESERTIFICAÇÃO DE 

GILBUÉS – PI  

 

Bruno Mendes Braga¹*, Cássia Ribeiro Macedo¹, Matheus Lopes Muniz¹, José Wellington Batista Lopes¹ 
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RESUMO: O Núcleo de Desertificação de Gilbués (NDG) localiza-se na porção sul do estado do Piauí, e encontra-se 

inserido nos municípios de Gilbués, Monte Alegre do Piauí, Correntes, Barreiras do Piauí, São Gonçalo do Gurguéia e 

Riacho Frio. Este vem sofrendo com intensa degradação do solo ao longo do tempo, tornando a região carente em 

biodiversidade e comprometendo o ecossistema remanescente. Conhecer o padrão de declividade torna-se necessário ao 

apontamento de técnicas operacionais adequadas para conter os avanços dos processos erosivos da região, além de indicar 

locais prioritários à recuperação. Sendo assim, objetivou-se com este trabalho, avaliar o comportamento da declividade 

no NDG por meio de técnicas de geoprocessamento. Para a realização do presente estudo, foram obtidas imagens do 

Modelo Digital de Elevação (MDE, com 30 metros de resolução espacial) da zona desertificada, disponíveis no site do 

Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Como o NDG possui grande extensão territorial, foram necessárias 

quatro cenas de MDE para cobrir toda área estudada, sendo exigida a união dessas imagens para formar um mosaico. Em 

seguida, através da utilização de ferramentas do Sistema de Informações Geográficas (SIG), foram extraídos os limites 

da área em estudo para realização dos cálculos de declividade do NDG. As classes de declividade definidas seguem o 

proposto pela Embrapa (1979), onde estas são classificadas com base no percentual de inclinação, sendo 0-3% 

considerado plano, 3-8% suave ondulado, 8-20% ondulado, 20-45% forte ondulado, 45-75% montanhoso, e acima de 

75% considerado escarpado. Por fim, foi calculada a área correspondente a cada classe encontrada no NDG, levando-se 

em consideração o tamanho (900 m²) e o número de pixels. Com base na metodologia aplicada, observou-se que cerca de 

47% (1089 km²) da área estudada possui declividade suave ondulada. Ademais, 26% do terreno é ondulado, 20% é plano, 

5,9% é forte ondulado, 0,9% montanhoso e 0,1% é tido como escarpado, ocupando uma área, em km², de 598; 469; 137; 

20 e 3, respectivamente. Com isso, conclui-se que 93% do NDG apresenta terreno com variações indo de plano a 

ondulado, e pouco menos de 7% apresenta declividades que intensificam os processos erosivos, indo de forte ondulado à 

escarpado. Contudo, quando se almeja a contenção dos processos erosivos, deve-se atentar para as áreas que possuem 

declividades a partir de forte ondulado. Os autores agradecem à Universidade Federal do Piauí (UFPI), ao Núcleo de 

Pesquisa para Recuperação de Áreas Degradadas e Combate à Desertificação (NUPERADE) e ao CNPq por meio do 

Projeto 407999/2016-7. 

Palavras-chave: erosão, recuperação, sensoriamento remoto. 
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PERCEPÇÃO E CONHECIMENTO ENTOMOLÓGICO DE HABITANTES DA CIDADE DE 

PATOS, PARAÍBA, BRASIL 

 

José Lenildo Barbosa Leite da Silva1*, Fabio Junho Alves da Silva1, Ramon Medeiros Silva1,  

Sérvio Túlio Pereira Justino1, Amanda de Lira Freitas1, Roberta Patrícia de Sousa Silva1 

 
1Universidade Federal de Campina Grande 

*E-mail: lelbarbosa@outlook.com 

 
RESUMO: O objetivo do estudo foi analisar a percepção entomológica de habitantes de diferentes ruas do município de 

Patos, Paraíba, buscando descobrir o nível de conhecimento entomológico destes. O presente estudo foi realizado no 

município de Patos, localizado na parte centro-oeste do estado da Paraíba, estendendo-se por 473,1 km² e contava com 

100.674 habitantes de acordo com o último censo. O estudo foi realizado no período de 15 dias durante o mês de janeiro 

de 2019. Para a realização da pesquisa foi desenvolvido um questionário semiestruturado contendo dez perguntas sobre 

insetos, e assim disponibilizado para as pessoas onde as mesmas optaram por respondê-los de forma voluntária. Sendo 

entrevistadas um total de 108 pessoas.  As questões abordaram a percepção sobre os insetos, como: definição, importância 

e biologia dos insetos, bem como, seu comportamento diante desses animais. Após a coleta dos dados foi realizada uma 

análise qualiquantitativa das respostas, que foram analisados por meio de apresentação em tabelas e gráficos. Do total de 

108 entrevistados, 54,6% foram do sexo feminino e 45,4% do sexo masculino. Quanto a idade dos entrevistados a maioria 

62,03% apresentou idade entre 21 a 30 anos de idade. Quando perguntado qual seria a melhor resposta para definir o 

grupo dos insetos, 79,6% responderam acertadamente que os mesmos são animais indispensáveis, e seu desaparecimento 

causaria um desequilíbrio ecológico, 30,6% também responderam de maneira correta que esses animais são responsáveis 

pela polinização de algumas plantas, os demais entrevistados responderam ainda que esses são responsáveis por causarem 

doenças nos animais e nos seres humanos e que são pragas, que estão em todos os locais, resistindo a vários tipos de 

inseticidas 11,1% e 5,6%, respectivamente. Ao serem questionados sobre as suas reações ao verem um inseto, a maioria 

59,3% disseram observá-los e depois tira-los de perto. Em relação a maneira como se livram desses animais, 55,6% 

disseram que utilizam objetos como sapatos ou produtos químicos inseticidas, os demais utilizam outras formas como 

jogar água, por exemplo. Quando questionados se deveríamos matar todos os insetos que vemos pela frente 100% dos 

entrevistados citaram que não deveríamos. Foi perguntado se os entrevistados conheciam algum tipo de inseto, no caso 

de conhecerem que fossem citados, dentre os mais citados estavam besouros, baratas, formigas, mosquitos, moscas, 

abelhas e borboletas, com 49, 47, 47, 47 45, 43 e 42 citações, respectivamente. Sobre a maneira como os entrevistados 

reconheciam um inseto, 49,1% deles responderam de maneira correta, ou seja, a partir do número de pernas, 26,9% 

responderam que reconheciam pelo tamanho, os que responderam a partir do número de asas e número de antenas foram 

11,1% e 10,2%, respectivamente. Foi questionado se poderíamos sobreviver sem os insetos, 91,7% dos entrevistados 

responderam que não é possível sobrevivência. Quando questionados sobre os insetos causarem doenças, 82,4% disseram 

que estes podem causar doenças, sendo a mais citadas dengue, doença de chagas, malária e febre amarela, com 66, 38, 30 

e 20 citações, respectivamente. Sobre a utilização desses animais para fins terapêuticos, 62% dos entrevistados disseram 

desconhecer, dos que disseram conhecer citaram abelhas e larvas. Por último foi perguntado se os entrevistados saberiam 

dizer algumas finalidades da existência dos insetos, 88,8% disseram que saberiam citar finalidades, sendo polinização, 

equilíbrio ecológico, fonte de alimento e controle biológico os mais citados com 51, 33, 16 e 12 citações, respectivamente. 

Observou-se que os entrevistados possuem ciência da importância desses animais para a manutenção e equilíbrio dos 

ecossistemas, ainda que apresentem uma baixa percepção na identificação dos insetos, que poderá ser melhorada com 

uma melhor abordagem do assunto no ensino da Biologia. 

Palavras-chave: Insetos, Etnoentomologia, Conhecimento 
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REALIDADE SOCIOECONÔMICA E A PERSPECTIVA DA INTERVENÇÃO DA UFCG NAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMUNIDADE MOCAMBO DE BAIXO, PATOS - PB 
 

Ramon Medeiros da Silva1*, Ivonete Alves Bakke1, José Lenildo Barbosa Leite da Silva1,  
Fábio Junho Alves da Silva1 

 
¹ Universidade Federal de Campina Grande 

*E-mail: medeiros.mocambo@gmail.com 

 
RESUMO: A agricultura é praticada desde o surgimento das primeiras civilizações pela necessidade da produção de 

alimentos. No decorrer do tempo, os sistemas de produção se modernizaram, trazendo benefícios, mas também danos, ao 

meio ambiente e à saúde humana. Por outro lado, a agricultura campesina manteve suas tradições, envolvendo trabalho 

familiar e produzindo para o próprio consumo. Este trabalho objetivou diagnosticar a realidade socioeconômica, observar 

a percepção ambiental e o grau de aceitação/intervenção da Universidade como instrumento de melhoria da qualidade de 

vida na comunidade Sítio Mocambo de Baixo, no município de Patos – PB, a partir de um questionário semiestruturado 

respondido por vinte famílias da comunidade. Este questionário era composto de perguntas referentes à demografia, 

aspectos socioeconômicos, exploração da terra e a relação Universidade x homem do campo. A comunidade acolheu a 

pesquisa de forma bastante afetuosa. A aplicação dos questionários priorizou os horários dos moradores, e por isso, muitas 

delas foram realizadas no período noturno, após um dia trabalho e mesmo assim era notória a satisfação dos participantes. 

Participaram da pesquisa, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, sendo essas, responsáveis pela legitimidade das 

informações fornecidas. Assim, responderam ao questionário duas pessoas com idade entre 21 e 30 anos (10%); três com 

idade entre 31 e 40 anos (15%); cinco com idade entre 41 e 50 anos (25%); três entre 51 e 60 anos (15%) e sete pessoas 

com idade acima de 60 anos (35%). Percebe-se que o maior percentual de entrevistados (35%) tem acima de 60 anos de 

idade, apontando que a comunidade oferece condições favoráveis à longevidade dos que nela vivem. Analisando os dados 

demográficos é possível constatar que em 45% das famílias da comunidade, o núcleo familiar é composto por 4 membros, 

5% têm mais de 10 membros e os demais (50%) variam de 2 a 6. Em relação ao fator social, todas as famílias da 

comunidade possuem ao menos um membro pertencente a uma Associação Comunitária, sendo 90% associados na 

ACMB (Associação Comunitária do Mocambo de Baixo) e 10% na ACMC (Associação Comunitária do Mocambo de 

Cima) e 60% desses afirmaram fazer ou já ter feito parte de algum projeto. Nas famílias onde o questionário foi aplicado, 

90% recebem aposentadoria ou bolsa família e 70% possuem outra renda além dos benefícios sociais. A maioria dos 

participantes considera a educação como ferramenta de libertação, principalmente para o homem do campo, mas alega 

que não teve oportunidade de prosseguir em seus estudos quando era criança. As dificuldades econômicas enfrentadas 

pelas famílias não apontavam outra saída aos pais senão colocarem seus filhos para trabalhar na roça ainda criança, fato 

que explica o porquê de 65% das pessoas da comunidade terem apenas o ensino fundamental incompleto, serem 

analfabetas e semialfabetizadas. Verificou-se que a realidade da comunidade não difere das demais na região semiárida, 

que a aposentadoria rural, a agricultura e a pecuária mantêm as famílias no campo, e que a comunidade não só acredita 

na Universidade, como está disposta a formar parcerias. Entre as dificuldades, destacam-se a necessidade de construção 

de uma Unidade Básica de Saúde, a perfuração de poços artesianos e a deficiência na assistência técnica. 
Palavras-chave: Agricultura familiar; Semiárido Brasileiro; Desenvolvimento Rural. 
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RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR EXTRAÇÃO DE PIÇARRA:  

RESULTADOS DE 12 ANOS DA PARCERIA PETROBRAS, EMBRAPA E UFERSA 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi o de avaliar estratégias de recuperação de áreas degradadas por remoção de 

horizontes superficiais em áreas de extração de piçarra, na Caatinga. Em 2007 foram implantadas 6 áreas experimentais 

em jazidas de extração de piçarra, material utilizado para embasamento na construção civil e em áreas de exploração e 

produção de petróleo e gás natural em terra.  O estudo foi conduzido na região do vale do rio Assu, Macau e Mossoró, 

Rio Grande do Norte. Foram testados o comportamento de 20 espécies, o uso de solo superficial e de esterco na 

sobrevivência e desenvolvimento das mudas. Os principais resultados foram compilados no “Manual de recuperação de 

áreas degradadas por extração de piçarra na Caatinga”, publicado em 2010 pela Embrapa, em parceria com a Petrobras e 

com a UFERSA. Em 2016, o projeto entrou numa segunda fase através de parceria entre o Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Petrobras, UFERSA e Embrapa Agrobiologia (coordenadora). Os principais desafios dessa etapa 

são: 1) aumentar o número de espécies nativas indicadas para plantio em áreas degradadas pela exploração e produção de 

petróleo em terra (jazidas, bases de poço e centrais de resíduos); 2) buscar alternativas de restauração mais eficientes que 

envolvam diferentes arranjos de espécies e formas de condução dos plantios; 3) uso de insumos (mudas de raízes 

alongadas, hidroretentores ou mulching com resíduo de palha de carnaúba) que propiciem o melhor aproveitamento da 

umidade do solo e a ampliação da janela de plantio e 3) implantar uma unidade demonstrativa de tecnologias para 

recuperação de áreas degradadas e uso sustentável no Bioma. Os resultados do estudo, implantado em 2007, demonstram 

que, apesar da forte seca que assolou a região nos últimos anos, é possível perceber o avanço da regeneração natural. Em 

levantamento realizado em 2017, identificou-se cerca de 30 espécies vegetais, trazidas espontaneamente por agentes 

dispersores, que atualmente colonizam as 6 áreas piloto. O monitoramento da qualidade do solo, através de indicadores 

químicos e biológicos, reforça os resultados visuais observados nas áreas, que por sua vez, diferem muito dos locais onde 

a intervenção não ocorreu. Nos estudos iniciados em 2016, as práticas de adição de palha de carnaúba, o uso de mudas de 

raízes alongadas e o uso de hidrorretentor e irrigação de salvação resultaram em mais de 90% de sobrevivência das plantas 

no primeiro ano. O conjunto de técnicas propostas e os plantios, experimentais ou em escala, compõem a Unidade de 

Demonstração de Tecnologias em Recuperação de Áreas Degradadas na Caatinga (UDT-RAD), que, a partir desse ano, 

receberá visitas, propiciando a técnicos, estudantes, agentes de ONGs, órgãos ambientais e empresas um espaço para 

troca de experiências e informações. A primeira visita técnica na unidade demonstrativa será realizada pelos participantes 

do VI CONEFLOR, e terá como guias técnicos da Embrapa, Petrobras e UFERSA em 5 estações de visitação: 1 - área 

plantada em 2007, onde o efeito do uso do solo superficial e da escolha das espécies será debatido; 2 - plantio da Petrobras 

em escala, onde custos e taxa de sucesso do plantio serão abordados; 3 - plantios que avaliam a importância da diversidade 

e do manejo na restauração ecológica; 4 - estratégias para garantir o sucesso dos plantios em períodos de estiagem, que 

debaterá o uso de mulching com paú, de espécies de raízes alongadas e de hidroretentores e 5 - desenvolvimento de 

espécies nativas em substrato de piçarra. Com a experiência adquirida até o momento pode-se concluir que a UDT-RAD 

apresenta grande potencial de ser um espaço de troca de experiências e educação ambiental na Caatinga e o VI 

CONEFLOR será o ponto de partida para isso.  

Palavras-chave: restauração ecológica, leguminosas florestais, RAD, petróleo. 
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TÉCNICA NUCLEADORA ENLEIRAMENTO DE GALHADAS NA TEMPERATURA DO SOLO 

EM ÁREA DEGRADADA NO NÚCLEO DE DESERTIFICAÇÃO DO SERIDÓ 

 

Jailson Medeiros Silva¹*, Antônio Adriano da Costa¹, Sávio Maciel da Silva Sousa¹, Arliston Pereira Leite², 

Francisco de Assis Pereira Leonardo³, Jacob Silva Souto¹ 

 
¹ Universidade Federal de Campina Grande 

² Universidade Federal da Paraíba 

³ Universidade Estadual do Piauí, Uruçui 

*E-mail: jailson_federa@hotmail.com 
 
RESUMO: A utilização de técnicas de nucleação aparece como uma alternativa de restauração que dá prioridade aos 

processos de regeneração natural, tais técnicas possuem finalidades bem específicas, como é o caso do enleiramento de 

galhadas que busca incorporar matéria orgânica ao solo a partir de sua decomposição, formarem pequenos micro-habitat 

para abrigo de diversos animais que possam repovoar a área auxiliando na dispersão de sementes e colaborar na 

germinação e desenvolvimento de plantas. A temperatura do solo está intimamente associada com a permanência desses 

animais no local, se apresentando como abrigo e local para se esconder de predadores, Diante disso o objetivo desse 

estudo foi avaliar a influência da técnica nucleadora enleiramento de galhadas na temperatura do solo sob diferentes 

profundidades em área degradada no município de Várzea – PB. O experimento foi desenvolvido na fazenda Cachoeira 

de São Porfírio, no período de Agosto de 2017 a Julho de 2018. O delineamento experimental utilizado foi em esquema 

fatorial 3 x 2, correspondentes a três profundidades do solo (0,0; 7,5 e 15 cm) e dois locais de avaliação (no interior e fora 

da galhada). A temperatura do solo foi verificada mensalmente, nas profundidades de 0,0; 7,5 e 15 cm, com o auxílio de 

um termômetro digital portátil. As temperaturas foram sempre aferidas no mesmo horário para evitar influências do 

horário nas leituras. Para avaliar a eficiência de atuação que a técnica exerce sobre a temperatura do solo os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade no programa 

estatístico SISVAR®. Não ocorreram interações significativas entre os locais de avaliação e as diferentes profundidades 

do solo, porém, foram constatadas diferenças de temperatura significativas entre os locais avaliados, ou seja, dentro e fora 

das galhadas. Foi verificado que a temperatura dentro da galhada é mais baixa em relação a de fora da galhada. Tal 

resultado é de grande importância, pois, Gasparim et al. (2005) alegam que a temperatura do solo é um dos fatores mais 

cruciais para que possa ocorrer a germinação e o desenvolvimento de plantas. Essa temperatura mais baixa dentro da 

galhada torna também possível que essas leiras se tornem mais atrativas aos animais, ajudando também para que ocorra 

uma menor perda de água devido a menor temperatura e menor velocidade do vento, mantendo assim uma maior umidade 

no local que o torna mais agradável para os microrganismos. Entre as diferentes profundidades não foi constatado 

diferenças, isso pode estar associado ao horário em que as observações foram realizadas de forma que os raios solares 

tenha atuado com menor intensidade sobre o solo. 

Palavras-chave: Restauração Florestal, Variação Térmica, Fauna do Solo. 
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TEMPERATURA E UMIDADE DO SOLO EM FUNÇÃO DO USO DE TÉCNICA NUCLEADORA 

NO SEMIÁRIDO 

 

Islanny Alvino Leite1*, Jacob Silva Souto1, Francisco de Assis Pereira Leonardo1, Rennan Salviano Terto1, 

Andreza Ferreira Guedes1, Matthaus Klisnmann da Costa Silva1 

 
¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

*E-mail: islanny_alvino@hotmail.com 

 
RESUMO: Este estudo objetivou avaliar a temperatura e o conteúdo de água do solo em diferentes profundidades em 

função do uso da técnica nucleadora de transposição de galhadas no Núcleo de Desertificação do Seridó, Semiárido da 

Paraíba. O estudo foi realizado no período de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, na Fazenda Cachoeira de São Porfírio, 

município de Várzea, Paraíba. Utilizou-se delineamento experimental em blocos ao acaso, com cinco tratamentos 

representados por diferentes distâncias entre as galhadas, em quatro repetições. Em cada parcela, foram instaladas quatro 

galhadas (abrigos artificiais). Foi analisado mensalmente o conteúdo de água no solo e a temperatura do solo no interior 

e fora das galhadas nas profundidades 0,0; 7,5 e 15 cm. Aplicou-se a análise de variância e o teste de Tukey a 5% de 

significância. A análise da temperatura do solo revelou interação significativa entre as três profundidades e os doze meses 

de estudo (p<0,05). O regime térmico do solo foi influenciado pela utilização das galhadas, pois as menores amplitudes 

térmicas ocorreram no interior das galhadas em todos os meses estudados. Conclui-se que, nas condições de presença de 

galhadas, a temperatura do solo apresentou menores amplitudes em relação ao solo descoberto. 

Palavras-chave: abrigos artificiais, desertificação, amplitude térmica, conteúdo de água do solo. 
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USO DE IMAGENS DO LANDSAT PARA O MONITORAMENTO DA COBERTURA 

FLORESTAL DE TRÊS RPPNS EM RONDÔNIA 

 

Micheli Leite Zanchetta ¹*, Diogo Martins Rosa¹ 

 
¹ Universidade Federal de Rondônia, Brasil 

*E-mail para contato: micheli_leite@hotmail.com 

 
RESUMO: O desmatamento no Brasil vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente os ilegais, dentre eles os 

maiores avanços e mais preocupantes estão dentro de unidades de conservação. Esse trabalho teve o objetivo avaliar a 

eficiência de três Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN) para a conversação da cobertura florestal, sendo 

estas Unidades de Conservação de uso sustentável criadas a partir de iniciativa privada. No estado de Rondônia foram 

criadas nove RPPNs, alocadas por todos os territórios. Neste trabalho, monitorou-se três das nove existentes (Seringal 

Assunção, Vale das Antas e Água boa), para o monitoramento dessas áreas utilizou-se imagens dos satélites Landsat 5 e 

8, sensor TM e OLI, dos anos de criação de cada RPPN e do ano de 2018, utilizando a classificação supervisionada, com 

a técnica Maximum Likelihood Classification (Máxima Verossimilhança). Para realizar a classificação foram coletas de 

50 a 60 pixels por área de interesse (ROI), as classes selecionadas foram: água, solo exposto e floresta. O cálculo das 

classes foi realizado por meio da representatividade de cada classe pela área total de cada RPPN, em porcentagem (%), e 

também por diferença entre as mesmas para os anos de criação e 2018. Após finalizado o monitoramento das três RPPNs, 

foi possível observar o aumento de ~40% de cobertura florestal nas RPPNs Seringal Assunção, Vale das Antas e Água 

Boa, e assim foi possível detectar a eficiência dessas áreas na questão da regeneração de solo exposto, bem como a 

preservação da vegetação nativa. Portanto, conclui-se que as RPPNs são eficientes para conter o desmatamento, porém 

ainda são necessárias mais pesquisas nesse sentido, visto que há poucos trabalhos de monitoramento de unidades de 

conservação em Rondônia e no Brasil. 

Palavras-chave: Monitoramento, Unidade de Conservação, Uso Sustentável. 
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VARIABILIDADE NATURAL DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG 

 

Tiago Moreira de Oliveira¹*, Genilda Canuto Amaral² 

 
¹ Universidade Federal de Uberlândia 

² Universidade Federal do Espírito Santo 

*E-mail: tmofloresta@gmail.com 

 
RESUMO: A ação antrópica tem modificado o estado natural dos ecossistemas ao longo do tempo, essa modificação 

está relacionada com a intensidade da antropização e com as características locais (relevo, solo, fauna e flora, e etc). 

Entretanto dependendo do impacto negativo, o ecossistema afetado pode perder a sua capacidade de resiliência, por isso, 

estudos referentes à vulnerabilidade natural são importantes por avaliarem a suscetibilidade da paisagem à degradação 

ambiental. Neste sentido, com o presente trabalho objetivou-se analisar a vulnerabilidade ambiental no município de 

Ituiutaba-MG. Para alcançar o objetivo, foram obtidos dados referentes à vulnerabilidade natural a partir do Zoneamento 

Ecológico Econômico (ZEE) do Estado de Minas Gerais (MG). A vulnerabilidade natural, de acordo com o ZEE, 

considera seis fatores condicionantes: Integridade da Flora; Integridade da Fauna; Susceptibilidade dos solos à 

contaminação; Susceptibilidade dos solos à erosão; Susceptibilidade geológica à contaminação das águas subterrâneas; 

Disponibilidade natural de água e as Condições climáticas, todos esses fatores foram sobrepostos com um mesmo peso 

de ponderação, a fim de gerar a carta síntese de vulnerabilidade natural. Em suma, a carta síntese de vulnerabilidade 

natural considera fatores bióticos e abióticos. Ademais, o diagnóstico do meio biótico e abiótico do ZEE do Estado de 

Minas Gerais está contido em um Banco de Dados Digital, e representa a situação atual de cada célula cartográfica (pixel) 

de 270 x 270m, permitindo um detalhamento a nível municipal. Os dados da vulnerabilidade natural foram obtidos em 

formato shapefile e processados no software Quantum Gis v.3.4.0, o processamento consistiu inicialmente no recorte da 

carta síntese de vulnerabilidade do estado de Minas Gerais para o município de Ituiutaba, através da ferramenta recorte. 

Em seguida, o arquivo gerado foi convertido para o formato raster, por meio do comando rasterizar, e, por último foi 

obtida a área por classe de vulnerabilidade através do comando r.report. Ressalta-se que a vulnerabilidade de Minas Gerais 

está definida em cinco classes de acordo com o ZEE de Minas Gerais: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 

Verificou-se que no município de Ituiutaba as áreas de vulnerabilidade apresentaram os seguintes percentuais:15,79% 

muito baixa, 65,30% baixa, 15,50% média, 3,33% alta e 2,1% muito alta, constatando-se que a maior parte do município 

apresenta vulnerabilidade baixa, isso se deve ao fato de que o uso e ocupação da terra predominante é a pecuária, uma 

vez que áreas altamente antropizadas são menos suscetíveis em relação às áreas não antropizadas. As áreas que 

apresentaram vulnerabilidade natural alta e muito alta estão situadas na divisa entre os municípios de Gurinhatã-MG e 

Campina Verde-MG e no Refúgio de Vida Silvestre Estadual dos Rios Tijuco e da Prata, uma Unidade de Conservação 

de Proteção Integral, criada com o objetivo de garantir a proteção da ictiofauna e dos remanescentes de mata atlântica. 

Esses resultados evidenciam que essas áreas são mais frágeis às atividades antrópicas, indicando a necessidade de 

preservação e conservação das mesmas.  

Palavras-chave: zoneamento, diagnóstico, suscetibilidade. 
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AGREGAÇÃO DO SOLO SOB DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO EM ZONA DE 

TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA 

 

Marcos Freitas Targino1*, Alan de Sousa1, Quemuel Alves Feitosa1, Thiago Freitas Targino1, Edson Lima da 

Silva Ribeiro1, Rodrigo Fonseca Silva1 

 
1 Universidade Federal do Piaui 

*E-mail: marcostargino7@hotmail.com 

 
RESUMO: Uma boa agregação do solo promove uma melhor aeração, movimento de água e desenvolvimento radicular 

das plantas. Entretanto, tais benefícios podem ser comprometidos com uso e manejo inadequado do solo, tornando 

necessário à continua avalição da qualidade do solo. Dentre os índices de qualidade do solo, aqueles relacionados a 

agregação ganham destaque, por serem mais simples e rápidos. Frente ao exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar 

a agregação do Latossolo Amarelo em uma zona de transição Cerrado-Caatinga sob sistema agroflorestal, sistema de pivô 

e sistema de banana em diferentes profundidades. As amostras de solos foram coletas em diferentes sistemas de cultivos 

localizados na Universidade Federal do Piauí- UFPI, Campus Prof.ª Cinobelina Elvas – CPCE, localizado (9° 04’ 52,2’’S 

44° 19’ 31,9’’W). Segundo a classificação de Köppen, o clima é classificado como Aw com precipitação de 1200 mm 

ano-1. O solo desta região é classificado como Latossolo amarelo distrófico atípico com concreções de ferro em 

profundidade. Em cada sistema foram coletadas amostras nas profundidades: 0-5 cm, 15-20 cm, havendo três repetições 

para cada profundidade. Para determinação da estabilidade de agregado pela via seca, as amostras de solo foram 

homogeneizadas. Posteriormente, separou-se as amostras de solo com peneira de 6 mm. Em seguida pesou-se 50 g desses 

agregados para cada uma das profundidades nos diferentes sistemas de manejo em triplicata. As subamostras foram 

colocadas no agitador mecânico vibratório utilizando as peneiras de peneiras de 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,106 

mm e 0,053 mm a 30 % de vibração por um período de 15 minutos. Após esse tempo, todas amostras retidas nas peneiras 

foram pesadas em balança analítica. Os dados obtidos foram utilizados para determinar diâmetro médio geométrico 

(DMG) e Indicie de estabilidade de agregados (IEA). Logo após os dados foram submetidos ao contraste de medias, com 

auxílio do programa software R (R Core Team, 2018). Verificou-se que para DMG houve diferença significativa entre o 

cultivo de milho irrigado em sistema de pivô, sistema agroflorestal e cultivo de banana na profundidade de 0-5 cm, sendo 

os respectivos valores de DMG = 4,376 mm (A), 4,046 mm (A) e 1,970 mm (B). No entanto para a camada de 15-20 cm 

não houve diferença significativa entre os sistemas de manejo. Esse resultado pode ser atribuído ao maior conteúdo de 

matéria orgânico (MO), próximo a superfície, proporcionada cultivo de milho irrigado. Já o sistema agroflorestal tem por 

características uma elevada atividade do sistema radicular das culturas, o que associado à ausência de revolvimento do 

solo, contribui para formação de macro agregados. Esses fatores podem ter proporcionado a estes sistemas agregados 

maiores relação ao cultivo de banana. Conclusão - O sistema agroflorestal e cultivo de milho favoreceram variação 

agregação do solo próximo a superfície, em comparação ao cultivo de banana. 

Palavras-chave: DMG, SAF, Sistemas de Uso Manejo. 
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ANÁLISE DE CUSTOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM PEQUENO SISTEMA AGROFLORESTAL 

EM RECIFE, PERNAMBUCO 

 

Luiza de Almeida Lucena¹*, Cassiano José Lages Marinho Falcão¹, Tainá Sabino Coelho¹, Rodrigo Eiji 

Hakamada1.  
 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco  

*E-mail: aziulucena@gmail.com 

 
RESUMO: Na América Latina, aproximadamente 17 milhões de pequenas propriedades ocupam 34,5% do total de terras 

cultivadas, paralelamente a isto, no Brasil 85% dos agricultores são pequenos produtores e ocupam 30% de terras 

agrícolas. Em Pernambuco, 90% das propriedades são familiares e apenas 3% utilizam Sistemas Agroflorestais (SAF’s) 

como método de cultivo. Os SAF’s, capazes de integrar em uma mesma área produtos agrícolas, a criação de animais 

e/ou produtos florestais, podem elevar em mais de 200% a produtividade de uma mesma área quando comparada a cultivos 

puros devido às interações ecológicas benéficas. Embora a utilização de SAF’s esteja em evidência, considerando os 

benefícios ecológicos e econômicos desta alternativa, há poucos estudos a respeito dos custos de implantação de um SAF, 

notadamente na região. Nessa perspectiva, objetiva-se com este trabalho relatar uma experiência de implantação de um 

pequeno sistema agroflorestal e verificar os custos da operação. As atividades foram realizadas no Departamento de 

Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), localizado no município de Recife em uma 

área total de 2000 m². Para implantação do SAF em uma área útil de 190 m², executou-se a limpeza do terreno utilizando 

ancinho (2), carro-de-mão (1), estrovenga (1) e facão (4). Os canteiros de plantio foram construídos através de estirpes 

de bambu, oriundas de erradicações efetuadas no campus Recife da UFRPE e o preparo do solo foi realizado com enxada 

(3) e pá (2). Por fim, a implantação das espécies no SAF foi executada através de sementes orgânicas comercializadas de 

8 espécies agrícolas, sementes crioulas recebidas através de doação de agricultores e materiais de propagação vegetativa 

adquiridos no campus Recife da UFRPE, realizando-se a rega com regador plástico em dois períodos diários. A análise 

de custos de implantação do SAF foi baseada em três fatores: mão de obra, insumos e ferramentas. Os custos da operação 

de implantação do SAF totalizaram R$ 557,93 dos quais R$ 500,00 foram destinados aos custos estimados de mão de 

obra, baseando-se em um valor diário de R$ 100,00 pela prestação de serviços, R$ 55,70 destinados aos custos estimados 

em insumos constituídos por sementes e a água para irrigação, enquanto os R$ 2,23 restantes foram os custos estimados 

em ferramentas, baseando-se apenas na depreciação do ancinho, carro-de-mão, estrovenga, enxada, facão e pá. Ao 

considerar que este SAF situa-se em uma área pequena, pode-se destacar que o custo de mão de obra ao simular uma 

propriedade familiar pode ser inexistente e portanto, o valor final da implantação pode ser inferior ao o obtido. Os custos 

de adubação não foram incluídos no cálculo realizado e nos custos das ferramentas foi contabilizado apenas a depreciação. 

É possível que despesas com transporte da produção, não consideradas neste trabalho dada a condição de venda dos 

produtos que será no local de produção, elevem os custos. Os produtos ainda não foram comercializados e, por isso, não 

é possível ainda concluir sobre a lucratividade do sistema implantado. No entanto, o presente relato de experiência não 

visa ter uma resposta definitiva ao tema, mas apresentar subsídios para a implantação de um pequeno SAF na região, que 

pode se tornar uma atividade econômica viável em baixa escala, apresentando alto potencial para o desenvolvimento de 

micro empreendimentos, geração de renda e empregos em escala regional. 
Palavras-chave: agricultura familiar, análise econômica, pequenas propriedades. 
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ANÁLISE DE RUÍDO EM MARCENARIAS NA CIDADE DE VARGEM ALTA-ES  

 

Flavio Cipriano de Assis do Carmo¹*, Nilton Cesar Fiedler², Giselle Lemos Moreira³, Pompeu Paes 

Guimarães4, Pedro Nicó de Medeiros Neto¹, Joanna Letícia Diniz Melo¹ 

 
¹ Universidade Federal de Campina Grande 
2 Universidade Federal do Espírito Santo 
3 Universidade Federal Rural de Pernambuco 
4 Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: flavio.carmo@ufcg.edu.br 

 
RESUMO: Esta pesquisa teve o objetivo de analisar os níveis de ruído a que estão expostos os trabalhadores de 

marcenarias no município de Vargem Alta, sul do Espírito Santo. As marcenarias em estudo utilizavam como matéria-

prima madeira maciça predominando as espécies Angelim Pedra (Pithecolobium racemosum Ducke) e Parajú (Manilkara 

longifólia). Os dados foram coletados com o uso de um dosímetro de ruído de marca Instrutherm, modelo RS232 e 

datalogger modelo DOS–500, onde o aparelho ficava acoplado a calça do operador e o sensor próximo ao ouvido 

conforme exigido pela NR15.  Para o ruído também foi medido também com um decibelímetro digital modelo DEC - 

460, com sensor posicionado próximo ao nível do ouvido do trabalhador enquanto operava a máquina. De acordo com os 

resultados, foi obtido o nível equivalente de ruído (1,06) considerado muito alto (inaceitável) necessitando de intervenção 

urgente. Os níveis de ruído por máquina (decibelímetro) mostraram que todas as máquinas apresentaram níveis altos de 

ruído, excedendo o nível máximo permitido pela legislação, sendo as piores situações encontradas para as máquinas serra 

circular e traçador. 

Palavras-chaves: ergonomia florestal, dosagem de ruído e usinagem de madeira. 
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ANÁLISE TÉCNICA DO CORTE SEMIMECANIZADO DO ANGICO (ANADENANTHERA 

COLUBRINA (VELL.) BRENAN) 

 

Ana Karla Vieira da Silva¹*, João Lucas Rebouças de Oliveira¹, Erick Daniel Gomes da Silva¹, Rejane 

Tavares Botrel¹, Luciélia Lacerda da Silva¹, Pompeu Paes Guimarães¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: karlinha.vieira.20@hotmail.com 

 
RESUMO: Objetivou-se a avaliação técnica do corte semimecanizado do Angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan), com vistas a demonstrar a metodologia e tempos empregados na realização desta atividade em uma área de 

Caatinga. Avaliou-se o corte semimecanizado do Angico em uma área nativa de caatinga, no município de Mossoró. O 

método de seleção consistiu na classificação de três indivíduos por classe, quanto ao diâmetro a altura do peito (DAP). 

Em seguida, realizou-se a atividade de corte, ou seja, o abate e o processamento dos indivíduos. Toda a atividade foi 

realizada por um único operador, com o auxílio de uma motosserra. A coleta de dados foi realizada por meio de 

observações visuais e descrição das atividades operacionais envolvidas no corte semimecanizado de angico, e do estudo 

de tempos e movimentos contínuos, através da cronometragem de cada atividade com auxílio de dois cronômetros de 

mão, bem como o registro do tempo de trabalho efetivo e interrupções. O tempo total de atividade foi de 52,28 min. para 

o corte dos 15 indivíduos, a qual contou com atividades como abate, processamento dos indivíduos e interrupções. O 

tempo médio para o abate foi de 0,74 min., enquanto o processamento de cada indivíduo ocorreu em média 2,30 min. As 

interrupções registradas durante a atividade tiveram duração total de 6,55 min. A classe 5 teve duração de 17,27 min para 

conclusão de toda atividade, seguida da classe 3, com total de 15,50 min. As demais classes, 1, 2 e 4, demandaram menor 

tempo, 6,10, 4,82, 8,60 min. O processamento consistiu na atividade em que demandou maior tempo para execução, 

seguida do abate e as pausas. Quanto ao tempo total subdividido por classe, as que exigiram maior tempo para realização 

de todo o processo foram as classes 5 e 3. As atividades referentes as classes 2, 1 e 4, ocorreram em menor tempo, 

respectivamente. 

Palavras-chave: Estudo de tempos, motosserra, colheita florestal. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DAS ÁREAS RURAIS DE BURITICUPU–MA PARA PRODUÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA BIOMASSA AGRÍCOLA E FLORESTAL 

 

Gabriel Alves Santos¹*, Amanda Cristina Silva Santos², Nisangela Severino Lopes Costa³ 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

² Universidade Federal de Campina Grande  

*E-mail: gasantosflorestal@gmail.com 

 
RESUMO: A preocupação com a produção de energia sustentável tem aumentado no Brasil e no mundo. Uma das formas 

alternativas de se gerar energia elétrica é a biomassa. A biomassa pode ser obtida de resíduos orgânicos, vegetais lenhosos 

e vegetais não lenhosos. A biomassa proveniente dos rejeitos da atividade agrícola e florestal está relacionada aos produtos 

oriundos das plantações florestais e não florestais originados de colheitas anuais, cujas culturas são selecionadas mediante 

as propriedades de teores de amido, celulose, carboidratos e lipídios, contidos na matéria. Os resíduos com grande poder 

calorífico são oriundos das culturas e de seu beneficiamento ou as palhas, cascas de frutos, cereais, os bagaços, os resíduos 

das podas de pomares e vinhas, rejeitos madeireiros, entre outros. A presente pesquisa tem como objetivo avaliar o 

potencial de matérias-primas agrícolas que possam ser utilizadas na geração de energia elétrica e calor a partir de biomassa 

nas área rurais do município de Buriticupu-MA, para consecução de tal objetivo fora realizado um levantamento de 

campo, a fim de colher informações dos produtores a cerca do assunto. As informações presentes neste trabalho foram 

coletadas a partir de visitas técnicas nas fazendas: Casa Redonda, Agro TSL, São João e Lajes, que são pontos estratégicos 

da zona rural de Buriticupu – MA, com a aplicação de questionários e entrevistas na comunidade rural do município e 

consultas em periódicos, artigos e normas especializadas na área em debate. Os esclarecimentos contidos aqui estão 

organizados com propósito de que o leitor entenda quais são as matérias-primas presentes na região da pesquisa e o que 

se pode fazer com elas no caráter de produção de energia e calor de maneira sustentável. A metodologia utilizada para 

consecução dos objetivos deste projeto, se deu através de revisões da literatura, avaliação de mercado, visitas técnicas as 

principais fazendas da região e estudo da viabilidade técnica-econômica da implantação de biodigestores rurais para 

produção de calor e energia na região. A metodologia proposta para avaliação econômica do projeto de implantação de 

um biodigestor mostrou-se plausível quando avaliada a uma unidade consumidora residencial (consumo médio de 180,00 

kWh/mês). Os resultados da aplicação da metodologia proposta mostraram-se confiável e viável a instalação do 

biodigestor, considerando que a vida útil do projeto seja de 25 anos e que seja realizado uma manutenção preventiva e 

periódica a cada dois anos, o investimento será amortecido em sete anos e seis meses, gerando lucro para o investidor de 

R$ 9.120,00, se considerarmos redução dos impostos (incentivos fiscais), o investimento inicial será depreciado e, 4,8 

anos no caso não haver impostos e em 6,18 anos caso fosse reduzido à carga de impostos pela metade. 
Palavras-chave:  Geração de Energia, Viabilidade Técnico-econômica, Eficiência Energética. 
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COMPORTAMENTO SILVICULTURAL DE PAU-BRASIL (Paubrasilia echinata (Lam.)) EM 

BOSQUE FLORESTAL EM RECIFE - PE 

 

Bianka Luise de Oliveira¹*, Sandra Teresa Borba Porfírio¹, Luiza de Almeida Lucena1, Renata Nascimento¹, 

Rute Berger1, Rodrigo Eiji Hakamada¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco  

*E-mail: biankaluise@gmail.com 

 
RESUMO: A espécie Paubrasilia echinata (Lam.), conhecida popularmente como pau-brasil, foi historicamente 

explorada pelos portugueses para a extração de resina para tintura de tecidos. De tamanha importância, a árvore nativa da 

Mata Atlântica sofreu grande risco de extinção e deu nome ao País. Com grandes esforços de pesquisadores como os 

professores Roldão de Siqueira Fontes e Osvaldo Martins F. de Souza e o ecólogo Vasconcelos Sobrinho, a espécie foi 

difundida no Nordeste por meio de plantios de bosques. A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) foi um 

dos locais escolhidos para a implantação de um plantio de 60 mudas da espécie, realizado em 1972 na Unidade Sede da 

UFRPE, Recife – PE. Apesar da grande relevância da espécie, tanto pela sua história quanto pelo seu valor estético e 

ecológico, é escassa a quantidade de estudos acerca do acompanhamento temporal do seu crescimento. Diante desta 

temática, desenvolveu-se o Projeto Bosques do Brasil, uma iniciativa do Grupo de Práticas Florestais (GPFlor) do 

Departamento de Ciências Florestais (DCFL/UFRPE) que tem por finalidade estudar o comportamento silvicultural da 

espécie na região Nordeste. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar a avaliação dendrométrica dos 

indivíduos presentes no bosque de pau-brasil da UFRPE. Para obtenção dos dados foram medidos o diâmetro à altura do 

peito (DAP) e a altura (H) de todas as árvores, excluindo-se uma bordadura simples. As medições foram realizadas no 

dia 28 de fevereiro de 2019 em uma área total de 0,03 ha, onde o espaçamento de plantio é de 3 x 3 m, sendo cada 

indivíduo considerado como uma amostra. Foram identificados 27 indivíduos e 5 falhas, com um percentual de 

sobrevivência de 84%. O DAP médio das árvores (desvio-padrão) foi de 18,3 (6,6) cm, sendo o menor medido 7,2 cm e 

o maior 37,2 cm. Ao comparar os valores obtidos com valores de estudos em plantios mais recentes na região Centro-

Oeste, observou-se que, para a idade do bosque (47 anos), os valores de DAP podem ser considerados baixos. Entretanto, 

cabe a ressalva de que se tratavam de regiões e condições edafoclimáticas distintas. As alturas das árvores variaram entre 

8 e 18 m, com uma média (desvio-padrão) de 12,5 (2,9) m, apresentando semelhança aos valores obtidos pelos mesmos 

autores. A parcela apresentou área seccional de 0,83 m², o que corresponde a uma área basal de 28,66 m²/ha. O plantio 

apresentou densidade de aproximadamente 938 árvores por hectare. As comparações reforçam a necessidade de estudar 

o comportamento silvicultural do pau-brasil no Nordeste, visto que a região apresenta remanescentes de Mata Atlântica, 

a qual a espécie é adaptada. 

Palavras-chave: Altura, Desempenho, Mata Atlântica. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO EM UMA MADEIREIRA EM BELO JARDIM, PERNAMBUCO 

 

Luana Guedes da Silva Cavalcanti¹, Rafael Leite Braz*¹, Eliane Cristina Sampaio de Freitas¹, Anderson 

Oliveira Lima¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

*E-mail: rlbraz.ufrpe@gmail.com 

 
RESUMO: O objetivo desse trabalho foi identificar as condições de trabalho em uma indústria de beneficiamento de 

madeira em Belo Jardim, Pernambuco, sob o ponto de vista da salubridade e da segurança, a fim de propor melhorias e 

adequações a serem realizadas de acordo com a legislação trabalhista vigente. A partir das metodologias das Normas de 

Higiene Ocupacional, verificou-se a necessidade de mudanças pontuais no layout da empresa, além da necessidade de 

trocar o protetor auricular e desenvolver um projeto para otimizar a iluminação da fábrica de maneira geral. Para 

atendimento à legislação trabalhista, existe a necessidade de elaboração de laudo técnico de condições ambientais do 

trabalho, formação de comissão interna de prevenção de acidentes e desenvolvimento de um programa de controle médico 

e saúde ocupacional, incentivando a prática de realização de exames periódicos nos funcionários. 

Palavras-chave: salubridade; ergonomia; segurança do trabalho; legislação trabalhista. 
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CRESCIMENTO DE PARKIA PLATYCEPHALA BENTH EM ARRANJOS ESPACIAIS AOS 14 

MESES APÓS PLANTIO NO CAMPO 

 

Graziele Nunes Lopes dos Santos¹*, Moema Barbosa de Sousa¹, Raynara Ferreira da Silva¹, Paula Barbosa 

dos Santos¹, Quemuel Alves Feitosa¹, Bruna Anair Souto Dias¹ 

 
¹ Universidade Federal do Piauí.  

*E-mail: grazielenunes95@hotmail.com 

 
RESUMO: A implantação florestal depende da análise conjunta de diversos fatores, e a utilização de uma área útil 

adequada para cada espécie no campo, é fundamental, pois a partir deste os métodos operacionais são definidos. Cada 

espécie necessita de um arranjo espacial adaptado por conta dos fatores inerentes a cada espécie (sistema radicular, 

projeção de copa etc.). Partindo deste contexto objetivou-se com a realização dessa pesquisa avaliar o crescimento de P. 

platycephala em diferentes espaçamentos, aos 14 meses após plantio em campo em Alvorada do Gurguéia. O experimento 

foi implantado em janeiro 2017, na Fazenda Experimental Alvorada do Gurguéia (FEAG), pertencente à Universidade 

Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas, localizada no município Alvorada do Gurgueia, Piauí. A 

disposição do experimento foi em blocos casualizados, composto por 3 blocos e 5 espaçamentos (3x3; 3,5x3,5; 4x4; 

4,5x4,5; 5x5). Cada tratamento foi constituído de uma única parcela composta por 18 plantas, totalizando 270 plantas. O 

tamanho da parcela variou de acordo com o espaçamento estudado. Cada planta constituiu-se em uma repetição. As 

plantas de P. platycephala foram avaliadas quanto à altura total (H), e diâmetro a altura do solo (DAS) aos 14 meses após 

a implantação do experimento em campo. Ao final os dados foram submetidos à análise de variância e ao verificar 

diferenças significativas, pelo teste F a 5% de probabilidade, foi aplicado o teste de média (Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade). O crescimento em altura (H) não foi influenciado significativa (p>0,05) pelas fontes de variação, em 

contrapartida o diâmetro à altura do solo (DAS), aos 14 messes de idade foi influenciado significativamente (p ≤ 0,05) 

pelo bloco e pelo arranjo espacial. O diâmetro a altura do solo apresentou maiores valores nos espaçamentos mais amplos, 

indicando que para essa variável, nessa idade uma área útil maior é a mais indicada. 

Palavras-chaves: Fava de bolota, espécie nativa, espaçamento.  
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CRESCIMENTO INICIAL E SOBREVIVÊNCIA DO SABIÁ (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) NO 

AGRESTE PERNAMBUCANO 
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Teresa Borba Porfírio2, Rute Berger2, Rodrigo Eiji Hakamada² 

 
¹ BRF S/A  
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RESUMO: Em Pernambuco, o potencial de estabelecimento de plantações florestais para fins energéticos é elevado, uma 

vez que 80% da madeira consumida no estado é para este fim e a maioria é extraída ilegalmente da Caatinga. A fim de 

investigar o comportamento silvicultural de uma espécie com alto potencial de adaptação à região, o objetivo do trabalho 

foi avaliar o crescimento de um povoamento comercial da Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Sabiá ou Sansão do Campo) 

no Agreste Pernambucano. O plantio foi instalado no município de Gloria do Goitá – PE, região onde o clima é 

classificado como Aw (tropical com chuvas de verão) segundo Köppen, com temperatura média de 24,1ºC e precipitação 

média anual de 844 mm, concentrada entre os meses de abril e julho. O solo da área é Bruno não cálcio, levemente 

ondulado, moderadamente profundo a raso e imperfeitamente drenável. O preparo de solo foi realizado por meio de 

subsolagem com trator de esteira, atingindo uma profundidade média de 90 cm e estouramento lateral de 40 cm. As mudas 

foram provenientes do município de Maceió – AL e cultivadas através de sementes colhidas na região. O plantio foi 

realizado em junho de 2017 no espaçamento de 3 x 1,5 m, sendo antecedido pelo controle de formigas cortadeiras e 

adubação de base de 32, 86, 32 kg ha-1 de Nitrogênio, Fósforo e Potássio, respectivamente. Posteriormente, realizou-se o 

controle da mato-competição e a adubação de cobertura de 45 kg ha-1 de Nitrogênio e 45 kg ha-1 de Potássio. Foram 

instaladas 4 parcelas retangulares de 81 m² em um talhão de 4 hectares alocadas sistematicamente na área quando o 

povoamento possuía 20 meses de idade. Mediu-se a circunferência da base e a altura de todos os indivíduos. A 

sobrevivência, a densidade do povoamento e a área basal foram calculadas para cada parcela e realizada uma média 

simples das parcelas. O diâmetro na base médio (+desvio padrão) foi de 6 (1,4) cm e altura de 2,90 (0,4) m. Estes valores 

são similares ou superiores a estudos desenvolvidos em Petrolina – PE e Foz do Iguaçu – PR  em plantios puros da mesma 

espécie. A sobrevivência média nas parcelas foi de 95% com a máxima de 100% e a mínima de 86%, resultando em uma 

densidade do povoamento médio de 2.103 plantas ha-1. As plantas vivas não apresentavam sintomas visuais de estresse 

hídrico como folhas secas e casca com rachaduras. Uma das possíveis explicações para este comportamento é que mesmo 

com a má distribuição da chuva ocasionando um longo período de estiagem durante o ano, trata-se de uma espécie 

caducifólia, com boa adaptação a regiões de seca prolongada e ao déficit hídrico. A área basal encontrada foi de 6 m² ha-

1, revelando um bom crescimento antes dos dois anos de idade quando comparado a outras culturas florestais. Estes 

resultados evidenciam que há a oportunidade de realização de plantios de espécies florestais menos investigadas em 

projetos de pesquisa com a finalidade de extração de madeira para a produção de biomassa na região.  

Palavras-chave: déficit hídrico, caducifólia, espécies potenciais. 
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DINÂMICA DA COMERCIALIZAÇÃO DE OBJETOS DE MADEIRA NO COMÉRCIO LOCAL 

DE ARACAJU/SE. 

 

Cilene dos Santos¹, Alessandra Dantas Fonseca¹, Antônio Mendes de Santana Neto¹, Roqueline Lins Santos¹, 

Antônio Américo Cardoso Júnior¹, Anna Carolina de Almeida Andrade¹* 

 
¹ Universidade Federal de Sergipe 

*E-mail: carol_bertges@hotmail.com 

 
RESUMO: Apesar de serem realizados estudos no âmbito da utilização da madeira no Estado de Sergipe, há uma lacuna 

no conhecimento quanto às vendas de objetos oriundo de madeira ou de base de madeira no mercado local de Aracaju/SE. 

Visto isto, objetivou-se conhecer a proporção dos estabelecimentos no mercado Antônio Franco de Aracaju/SE que 

comercializam objetos de madeira. Para isso, fez-se a aplicação de questionário em 34 estabelecimentos do mercado 

Antônio Franco, localizado na região central do município de Aracaju/SE, nos quais foram avaliados se os 

estabelecimentos comercializavam ou não objetos provenientes de madeira ou a base de madeira. Nos casos afirmativos 

eram também questionados aos comerciantes se eles próprios fabricavam esses objetos ou se eram provenientes de 

terceiros e ainda se eles tinham conhecimento sobre quais madeiras e a origem dessas madeiras comercializadas. Os 

resultados mostram que dos 34 estabelecimentos avaliados, 20 deles, ou seja, 59% comercializavam objetos de madeira. 

Nota-se dessa forma que a madeira é um material muito utilizado na fabricação de objetos com valor agregado, agradando 

os consumidores desse mercado, conforme relatado pelos próprios comerciantes. Dos 20 estabelecimentos que vendiam 

objetos de madeira apenas 10% fabricavam seus próprios produtos, os demais comerciantes indicaram que apenas 

revendiam esses objetos de madeira, sinalizando em todos os casos que a compra desse material era realizada no município 

de Itabaiana também no Estado de Sergipe, distante em aproximadamente 60 km de Aracaju. Quanto ao conhecimento 

das madeiras utilizadas para fabricação desses produtos apenas 40% dos comerciantes sabiam quais madeiras estavam 

comercializando. De acordo com os comerciantes, as madeiras mais utilizadas para fabricação desses objetos são angico, 

eucalipto, ipê, jaqueira, jenipapo, maracatiara, paraju, pinus e MDF. Quanto à origem dessas madeiras, os comerciantes 

alegaram não estarem cientes das procedências do material. Os comerciantes que fabricavam seus próprios objetos de 

madeira para comercialização no mercado relataram também que utilizavam madeiras reaproveitadas de resíduos de 

serrarias locais. Conclui-se dessa forma que a madeira é um material muito versátil quanto sua utilização, permitindo ser 

transformada em objetos com maior valor agregado sendo bem aceitos por comerciantes e consumidores do mercado 

Antônio Franco de Aracaju/SE. Notou-se com esse estudo uma lacuna em relação ao conhecimento por parte dos 

comerciantes a respeito da origem da madeira dos objetos por eles comercializados. Conclui-se também que falta mão de 

obra especializada na transformação da matéria-prima da madeira bruta em objetos de madeira para comercialização no 

mercado Antônio Franco de Aracaju/SE.  

Palavras-chave: comércio de madeira, fluxo de comércio, pequenos objetos de Madeira/POM. 
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DISTRIBUIÇÃO DA BIOMASSA EM ÁRVORES DE DOIS CLONES DE EUCALIPTO 
 

Glauce Taís de Oliveira Sousa Azevedo*¹, Gileno Brito de Azevedo¹, Karine Letícia Francisquette¹, Natalia 

da Silva Jesus¹, Euripedes Junior Ferreira Diniz¹ 

 
¹ Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

*E-mail: glauce.azevedo@ufms.br 

 
RESUMO: O conhecimento da distribuição da biomassa nos compartimentos das árvores é fundamental na tomada de 

decisões relacionadas ao uso da madeira e ao aproveitamento dos resíduos florestais. Além do fuste das árvores, em 

muitas situações, é crescente o uso da biomassa dos resíduos da exploração florestal, como cascas, galhos, folhas, tocos 

e raízes, principalmente para utilização com fins energéticos. No entanto, a quantidade e distribuição da biomassa entre 

os diferentes compartimentos das árvores é bastante variável, sendo influenciada por diversos fatores, como o material 

genético utilizado nos plantios. Portanto, objetivou-se avaliar a distribuição da biomassa em árvores de dois clones de 

eucalipto. O estudo foi realizado em duas plantações de eucalipto em Ribas do Rio Pardo/MS, uma cultivada com o clone 

AEC 0224 (Eucalyptus urophylla) e a outra com o clone VM01 (E. urophylla x E. camaldulensis), com idades de 6,6 e 

6,3 anos, respectivamente. Em ambas as plantações, o espaçamento de plantio foi de 3 x 3 m. Em cada plantação foram 

abatidas cinco árvores e arrancadas suas raízes com auxílio de retroescavadeira, sendo sua biomassa seca obtida pelo 

método gravimétrico. A biomassa úmida de cada árvore foi quantificada separadamente nos compartimentos: fuste sem 

casca (BF), casca do fuste (BCF), galhos e folhas (BGF), toco e raízes sem casca (BTR) e casca de toco e raízes (BCTR). 

Amostras de cada compartimento foram secas em estufa a 105±5ºC (até a obtenção de massa seca constante), permitindo 

determinar a relação entre massa seca e massa úmida e, consequentemente, a biomassa seca dos compartimentos. A 

biomassa total da árvore (BT) foi obtida pelo somatório da biomassa dos compartimentos. A distribuição da biomassa 

seca nos compartimentos, em porcentagem, foi obtida pela divisão da biomassa de cada compartimento pela biomassa 

total da árvore (BT). Utilizou-se o teste t para comparar a distribuição das biomassas entre os clones. A média de BT no 

clone AEC 0224 foi de 217,1 kg árvore-1, distribuída entre os compartimentos na seguinte ondem: BF (66,5%) > BTR 

(18,7%) > BCF (8,0%) > BGF (5,2%) > BCTR (1,6%). No clone VM01, a média de BT foi de 199,3 kg árvore -1, 

distribuída na seguinte ondem: BF (58,9%) > BTR (21,8%) > BGF (11,5%) > BCF (5,1%) > BCTR (1,8%). Não houve 

diferenças estatísticas entre a BT e apenas a distribuição biomassa dos compartimentos BGF e BCF apresentaram 

diferenças estatísticas entre os clones. Dentre os compartimentos da biomassa que podem ser considerados como resíduos, 

BTR foi o que apresentou maior fração da biomassa, demonstrando ser um importante componente da biomassa em 

plantações de eucalipto. Dessa forma, a distribuição da biomassa nos compartimentos das árvores foi pouco influenciada 

pelos materiais genéticos avaliados. 

Palavras-chave: Biomassa florestal, resíduos florestais, toco e raízes. 

Agradecimentos: À Âmbar Energia Ltda. - Programa de P&D ANEEL - pelo apoio financeiro 
 
 

  



   

VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 845 

 

 

 

EQUAÇÃO ALOMÉTRICA PARA ESTIMAR A BIOMASSA DE TOCO E RAÍZES DE ÁRVORES 

DE EUCALIPTO 
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Vicensotto Tomiazzi¹, João Victor Sampaio da Silva¹ 

 
¹ Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

*E-mail: gileno.azevedo@ufms.br 

 
RESUMO: Os tocos e raízes representam uma fração significativa da biomassa de plantações florestais. No passado, os 

tocos eram rebaixados e destruídos, sendo a sua biomassa incorporada ao solo. Atualmente, os tocos e raízes tornaram-

se uma fonte significativa de biomassa para a geração de calor e energia, despertando o interesse de empresas do setor 

em seu aproveitamento. Contudo, a quantificação da biomassa desse compartimento é bastante onerosa, tornando 

necessário o emprego de métodos indiretos para obtenção de suas estimativas. Nesse sentido, o uso de equações 

alométricas é uma importante alternativa, pois permite estimar variáveis de difícil acesso em função daquelas que são 

mais facilmente obtidas no campo. Diante do exposto, objetivou-se avaliar o desempenho de equações alométricas na 

estimativa da biomassa de tocos e raízes de árvores de Eucalyptus urophylla (clone AEC 0224). A plantação está 

localizada no município de Ribas do Rio Pardo/MS e possui espaçamento de 3 x 3 m e idade de 6,6 anos. Foram 

selecionadas de forma aleatória 48 árvores e obtidas as seguintes variáveis: diâmetro a altura do peito (DAP), em cm; 

altura total (H), em m; e biomassa seca de toco e raízes (BTR), em kg. Para obtenção da BTR, primeiramente as árvores 

foram abatidas e seus tocos e raízes foram arrancados com uma retroescavadeira. Em seguida, os mesmos foram pesados 

com um dinamômetro para obter sua biomassa úmida. A biomassa seca foi obtida através da multiplicação da biomassa 

úmida pela razão entre massa seca e massa úmida (0,47), obtida em amostras de toco e raízes coletadas em cinco árvores-

amostras. Os dados foram divididos, de forma aleatória, em dois subconjuntos: ajuste dos modelos (35 árvores) e 

validação das equações (15 árvores). Foram ajustados modelos matemáticos lineares e não-lineares para estimar a 

variável dependente BTR, em função das variáveis independentes DAP e H. As equações obtidas foram aplicadas aos 

dados de validação. A equação e melhor desempenho (ajuste e validação) foi selecionada com base na correlação entre 

valores observados e estimados (r), erro padrão residual em porcentagem (Syx%) e na distribuição gráfica dos resíduos. 

A variável H não contribuiu de forma significativa com as estimativas de BTR, sendo BTR estimada apenas em função 

do DAP. A equação BTR = 0,0085*DAP2,8072 proporcionou as melhores estimativas de BTR nas etapas de ajuste dos 

modelos (r = 0,71; Syx% = 26,6) e de validação das equações (r = 0,81; Syx% = 19,6), sem presença de tendenciosidades 

nas estimativas. Apesar dos valores de Syx% serem superiores aos comumente adotados nas estimativas de outras 

variáveis dendrométricas, a equação obtida pode ser considerada satisfatória para estimativa de BTR, uma vez que há 

uma alta variabilidade natural dessa variável. Dessa forma, a equação alométrica pode ser utilizada para obter estimativas 

confiáveis da BTR na área de estudo. 

Palavras-chave: Biomassa florestal, biomassa abaixo do solo, modelos alométricos, inventários florestais. 
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EXTRATIVISMO VEGETAL DE ESPÉCIES DE ARECACEAE NO NORDESTE BRASILEIRO 
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*E-mail: eliane.freitas@ufrpe.br 

 
RESUMO: O objetivo desse trabalho foi analisar a importância e potencial econômico do extrativismo de espécies de 

Arecaceae no Nordeste. Foram utilizados bancos de dados da produção da extração vegetal e da silvicultura (PEVS) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2017 e de preços, mínimos e de mercado, da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB), no mesmo ano. O valor arrecadado com o extrativismo vegetal no Brasil foi de 

4,3 bilhões de reais, sendo o Nordeste responsável por 21 % desse valor. As espécies da família Arecaceae, Attalea 

speciosa Mart. ex Spreng. (babaçu), Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore (carnaúba), Euterpe oleracea Mart. (açaí) 

e Attalea funifera Mart. (piaçava), representaram 38 % do valor arrecadado nessa região. As amêndoas de babaçu, o pó 

cerífero de carnaúba, o fruto do açaí, e a fibra de piaçava foram os produtos florestais não madeireiros de maior destaque, 

com 54.000, 19.500, 18.330, 8.000 toneladas produzidas, respectivamente. Através do pó cerífero de carnaúba é feito o 

beneficiamento da cera, e, além desses produtos, pode-se utilizar as fibras da palmeira. Os estados do Piauí e Ceará 

obtiveram a maior produção de pó cerífero de carnaúba, com preços de mercado variando entre R$ 8/kg e R$ 15,30/kg, 

dependendo do estado e, principalmente, da qualidade do produto comercializado. Em relação à cera de carnaúba, o valor 

de mercado variou entre R$ 16/kg e R$ 2 

2/kg no Ceará, responsável por 73 % da produção, em função da coloração da cera. O extrativismo de açaí concentrou-se 

em sua totalidade no estado do Maranhão, onde o preço médio do fruto foi de R$ 2,75/kg. O fruto do açaí é bastante 

comercializado não apenas na região, mas em outras cidades e no exterior, nas mais diferentes formas. Em relação às 

amêndoas de babaçu, o Maranhão também possui destaque, sendo responsável por 94 % da produção, devido à presença 

de extensos babaçuais nativos. Dessa palmeira podem ser usadas as folhas, a estipe, o palmito, a polpa retirada do 

mesocarpo e as amêndoas para a extração do óleo, que é um dos principais produtos do extrativismo no Brasil, 

contribuindo para a economia no Nordeste, que apresentou 99 % da produção brasileira. O preço mínimo a ser pago para 

o produtor, estabelecido pela CONAB em 2017, foi de R$ 2,87/kg de amêndoas de babaçu. Entretanto, o preço médio de 

mercado foi de R$ 1,65/kg de amêndoas, seis vezes menor que o preço do óleo e três vezes maior que do coco de babaçu. 

Em relação à extração de fibras, a maior produção foi obtida da piaçava, que é utilizada na fabricação de vassouras, 

enchimento de assentos de carros, cobertura de construções nos meios rural e urbano, por exemplo. A Bahia é responsável 

por quase todo extrativismo da fibra de Attalea funifera, onde o preço médio de piaçava beneficiada foi de R$ 2,3/kg, o 

dobro do preço da fibra não beneficiada. A obtenção de produtos como frutos e fibras das palmeiras, ao invés do palmito, 

diminui a pressão sobre as espécies, sendo uma opção de exploração sustentável. O extrativismo de produtos florestais 

não madeireiros, além de ajudar na conservação da biodiversidade, possibilita a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades locais, que passam a incrementar sua renda com a venda dos produtos coletados. No entanto, apesar do 

potencial econômico das espécies da família Arecaceae, estratégias de valoração de produtos da flora local, assim como 

criação de cooperativas, são necessárias, uma vez que o grau de beneficiamento e a quantidade ofertada influenciam nos 

valores recebidos pelo extrativista.  

Palavras-chave: babaçu; açaí; piaçava; carnaúba; produtos florestais não madeireiros. 
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PRODUÇÃO DE Spondias tuberosa L. NO NORDESTE BRASILEIRO NOS ÚLTIMOS ANOS  
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi realizar um levantamento da quantidade e valor da produção na extração 

de umbu (Spondias tuberosa L.) no Nordeste Brasileiro nos últimos 16 anos através de dados secundários. O levantamento 

constituiu na busca de estatísticas no website do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através da seção 

Agricultura, Pecuária e outros, e subseção Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), fazendo download 

das tabelas de grandes regiões e unidades da federação no item de produtos alimentícios. Foi levantado o período de 2002 

a 2017, contendo dados da quantidade produzida e dos valores de produção da extração vegetal de umbu da região 

Nordeste do Brasil. Entre os estados do Nordeste, a Bahia está em primeiro lugar no ranking de produção, com uma média 

de 7.500 toneladas de frutos durante o período avaliado. Em seguida estão os estados de Pernambuco e Rio Grande do 

Norte, com uma produção aproximadamente 16 e 33 vezes menor que a da Bahia, respectivamente. Os estados do 

Maranhão e Sergipe não apresentaram informações de produção de umbu durante o período avaliado. Fica evidente o 

decréscimo de produtividade ao longo dos últimos 16 anos, sendo mais expressivo em Pernambuco com uma redução de 

aproximadamente 54 % da produção de frutos, seguido da Bahia com redução de 30 %. Em contrapartida, em 2017, o 

estado de Alagoas teve uma produção 14 vezes maior que a de 2011 (7 toneladas). Em geral, nos últimos anos, o Nordeste 

vem apresentando baixas na produção de umbu, caindo de 11.553 toneladas em 2011 para 8.717 toneladas em 2017. Essa 

queda da produção pode estar associada à redução da precipitação nos últimos anos e à morte de plantas de umbuzeiro, 

com isso, a menor diversidade genética de umbu através da diminuição de populações de umbuzeiros adultos e da 

dificuldade de estabelecimento de plantas jovens em áreas de Caatinga. Com a redução da oferta dos frutos, ocorreu 

aumento dos preços nos últimos anos em quase 100%. No ano de 2011, o preço médio do umbu no Nordeste foi de R$ 

0,49/kg, já no ano de 2017 esse valor passou para aproximadamente R$ 1,00/kg. É evidente a importância do umbu para 

a economia da região, uma vez que nos anos avaliados houve uma movimentação de 8,6 milhões de reais com sua 

extração. O estado da Bahia é o que apresenta a maior movimentação econômica, com aproximadamente 5,8 milhões de 

reais em média para o período avaliado. Diante deste cenário, estratégias de conservação de umbu são necessárias para o 

desenvolvimento de modelos de produção sustentáveis e compatíveis com as necessidades dos empreendimentos 

agroindustriais existentes em polos extrativistas, bem como o desenvolvimento de tecnologias voltadas aos plantios 

homogêneos com genótipos selecionados para fornecimento constante de frutos para o mercado interno e externo, 

contornando problemas de escassez de oferta. 

Palavras-chave: extração vegetal, espécie frutífera, produto florestal não madeireiro, umbu. 

 

 

  



   

VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 848 

 

 

 
MORFOMETRIA DE PAUBRASILIA ECHINATA (LAM.) SOB DIFERENTES MODELOS 

ESTATÍSTICOS 
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de Fátima de Carvalho Chaves¹, Ana Lícia Patriota Feliciano¹, Vandrezza Ferreira Leite¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

*E-mail: crlima00@gmail.com 

 
RESUMO: O pau-brasil é considerado uma planta semidecídua, podendo ser classificado como heliófila ou tolerante ao 

sombreamento moderado. É uma espécie típica de terrenos secos em florestas primárias densas. O objetivo da pesquisa 

foi avaliar as relações entre os dados morfométricos de indivíduos de uma população de Paubrasilia echinata (Lam.) por 

meio de modelos estatísticos. O estudo foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Bosque de Pau-

Brasil Professor Roldão, Recife, PE. Para o estudo, foram sorteados aleatoriamente 10 indivíduos de Paubrasilia echinata 

de um total de 51. Foram mensuradas a altura total (H) e altura da copa (Hc) utilizando o aplicativo Smart Measure, e, o 

CAP (Circunferência à Altura do Peito), o qual foi posteriormente transformado em DAP (Diâmetro à Altura do Peito), 

e diâmetro da copa (Dc) utilizando uma trena. Os indivíduos de Paubrasilia echinata apresentaram um DAP médio de 

0,16 m, com Intervalo de Confiança de 0,16 ± 0,06, o que resultou em um Limite de Confiança entre 0,11 m a 0,22 m. 

Entretanto, esta variável apresentou um alto Coeficiente de Variação, sendo este de 48,91 %. A altura média encontrada 

foi de 7,51 m, com um Intervalo de Confiança de 7,51 ± 2,55, gerando um Limite de Confiança entre 4,96 m a 10,06 m. 

A altura total dos indivíduos apresentou a maior Variância, Desvio Padrão e Desvio Médio e o segundo maior Coeficiente 

de Variação, sendo estes de 12,68 m², 3,56 m, 1,13 m e 47,42 %, respectivamente. A altura da copa apresentou um 

Coeficiente de Variação de 28,30 % com um Desvio Padrão de 1,16 m. Apenas a relação entre a Altura total e o Diâmetro 

da copa foi significativa. As variáveis DAP e Altura da copa não apresentaram nenhuma relação com as outras variáveis. 

Palavras-chave: espécie florestal, mensuração, estatística. 
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SOBREVIVÊNCIA E PRODUTIVIDADE DE Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla CLONAL 

AOS 30 MESES NO AGRESTE PERNAMBUCANO 
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RESUMO: As florestas plantadas fornecem cerca de 70% do volume anual de madeira consumida no país. No entanto, 

em Pernambuco, os plantios praticamente inexistem apesar da elevada aptidão produtiva do estado e alta demanda de 

madeira na região, onde mais de 10 milhões m³ são consumidos anualmente com maior parte oriunda de extração ilegal 

na Caatinga. A fim de suprir esta demanda, faz-se fundamental o conhecimento sobre o potencial produtivo da região 

para uma adequada implantação de projetos florestais com fins econômicos. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi 

avaliar o crescimento de um povoamento comercial de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla clonal implantado no 

município de Gloria do Goitá, no agreste pernambucano. O clima da região é classificado como Aw (tropical com chuvas 

de verão) segundo Köppen, com temperatura média de 24,1 ºC e precipitação média anual de 844 mm, concentrada entre 

os meses de abril e julho. O solo da área é Bruno não Cálcico, com relevo levemente ondulado, moderadamente profundo 

a raso e imperfeitamente drenável. O preparo de solo foi realizado por meio de subsolagem com trator de esteira, atingindo 

uma profundidade média de 90 cm e estouramento lateral de 40 cm. O plantio foi realizado em maio de 2016, sendo 

antecedido pelo controle de formigas cortadeiras e adubação de base de 32, 86, 32 kg ha-1 de Nitrogênio, Fósforo e 

Potássio, respectivamente. Posteriormente, realizou-se o controle da mato-competição e a adubação de cobertura de 45 

kg ha-1 de Nitrogênio e 45 kg ha-1 de Potássio. Foram instaladas 6 parcelas circulares de 250 m² em um talhão de 8,14 

hectares alocadas sistematicamente na área quando o povoamento possuía 30 meses de idade. Mediu-se o diâmetro à 

altura do peito (DAP) de todos os indivíduos e a altura (H) das cinco primeiras árvores e, posteriormente, o volume 

individual foi calculado por meio de equação de volume obtida em Pernambuco para Eucalyptus urophylla. A 

sobrevivência, o número de plantas afetadas visualmente pelo déficit hídrico, o volume total e o incremento médio anual 

(IMA) foram calculados para cada parcela e se obteve a média destes valores. A sobrevivência média nas parcelas foi de 

80% com a máxima de 92,7% e a mínima de 51,2%. Das plantas vivas, cerca de 30% apresentavam sintomas visuais de 

estresse hídrico como folhas secas e casca com rachaduras. Uma das possíveis explicações para este comportamento é 

que além do baixo índice pluviométrico da região, ocorre uma má distribuição da chuva, ocasionando um longo período 

de estiagem durante o ano. O volume médio foi de 18,4 m³ ha-1 e o IMA foi de 7,4 m³ ha-1 ano-1, valores bastante inferiores 

a outros estudos com o mesmo material genético, mas em condições edafoclimáticas mais semelhantes para àquela em 

que foi selecionado por pesquisas de melhoramento. Estes resultados evidenciam que há a oportunidade de realização de 

plantios florestais com eucalipto na região, no entanto, é preciso que se invistam em práticas silviculturais e programas 

de melhoramento genético para a adequação da silvicultura à realidade regional. O manejo do espaçamento para obter um 

número menor de plantas por hectare, diminuindo a competição por recursos ao crescimento, principalmente a água, pode 

ser uma das alternativas para se obter um maior índice de sobrevivência e, consequentemente, maior produtividade por 

hectare.  

Palavras-chave: déficit hídrico, incremento médio anual, produtividade florestal. 
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SUPRESSÃO VEGETAL E LEVANTAMENTO FLORÍSTICO EM ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE 

LOTEAMENTO EM QUIXADÁ-CE 
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*E-mail: saralopesbrito@gmail.com 

 
RESUMO: Loteamentos são empreendimentos resultantes do parcelamento de terrenos em glebas para posterior 

comercialização e desenvolvimento das cidades. Estão sendo amplamente utilizados no interior do Ceará, entretanto, 

instalados de forma desordenadas em áreas de fragilidade ambiental, como leitos de rios, sem considerar que tais 

empreendimentos exercem impacto físicos, químicos, biológicos e sociais naquele ambiente que está sendo inserido. Um 

dos principais aspectos que ocasionam impactos ambientais durante a instalação dos loteamentos é a supressão vegetal 

de áreas de flora remanescentes, ocasionando como impactos a redução de habitat para a fauna. Tais impactos são 

agravados quando a instalação é feita de forma desordenada, elevando também o risco de remoção de espécies ameaçadas 

a danos ambientais (como extinção). Por isso a importância do levantamento florístico nas áreas de implantação destes 

empreendimentos, principalmente como uma ferramenta de diagnóstico, antes das etapas de execução do projeto dos 

loteamentos, para assim conhecer a flora ali distribuída e mensurar a viabilidade do projeto. O estudo foi realizado em 

uma área de loteamento, próxima ao leito do Rio Sitiá, localizada no município de Quixadá-CE, consistiu em um 

levantamento florístico por método simples de caminhamento no perímetro em dois fragmentos de vegetação 

remanescentes encontrados na área e que foram suprimidos posteriormente para a etapa de terraplanagem do terreno. 

Após caminhamento na área foi constatado que os fragmentos existentes já se encontravam comprometidos pela ocupação 

irregular do solo (queimadas para plantio e criação de animais) e o uso irregular por moradores das áreas no entorno na 

área (remoção de vegetação para cercas vegetais de madeira). Foi observado também que não foi encontrada nenhuma 

espécie contida na Portaria IBAMA no 37-N, de 03/04/92, que dispõe sobre a “Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçadas de Extinção”, já que as espécies encontradas foram: Mimosa tenuiflora, Crateva tapia L., 

Piptadenia stipulacea Ducke., Enterolobium. Libidibia ferrea, Guazuma ulmifolia, Anacardium, Pilotophorum dubim., 

Cedrela odorata L., Cocos nucifera, Azadirachta indica A. Juss., Caesalpinia ferrea Mart. Ex. Tul., Ziziphus joazeiro 

Mart., Croton sonderianus Muell Arq., Prosopis juliflora, Combretum leprosum Mart., Mimosa caesalpiniaefolia, 

Caesalpinia bracteosa Tul., Auxemma glazioviana Taub., Bauhinia cheilantha (Bong) Stend. e Jatropha curcas. Logo, 

muitas das espécies identificadas são endêmicas do bioma Caatinga, que normalmente são encontradas no sertão central 

cearense, como a jurema preta e branca e o marmeleiro, como também a algaroba que é muito comum no bioma. Portanto, 

por meio do levantamento florístico, percebeu-se que a vegetação característica da área é de fato do bioma caatinga, onde 

o conjunto de árvores e arbustos espontâneos são densos, baixos, retorcidos, leitosos, de aspecto seco, de folhas pequenas 

e caducas, no verão seco, para proteger a planta contra a desidratação pelo calor e pelo vento e também são espécies não 

ameaçadas de extinção. Ressalta-se também, que a supressão vegetal de espécies nativas de um bioma, por mais que não 

apresente riscos de extinção, para essa modalidade de empreendimento deve ser compensada por meio de programas de 

reflorestamento com espécies nativas, de forma a minimizar os impactos gerados na área. 

Palavras-chave: Aspectos ambientais, Caatinga, Flora, Urbanização. 
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METODOLOGIAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO FATOR DE EMPILHAMENTO EM 

VEGETAÇÃO DE CAATINGA/CERRADO 

 

Lucas de Souza Silva¹*, Huga Géssica Bento de Oliveira1; Mylla Vyctória Coutinho Sousa1; Lailla Sabrina 

Queiroz Nazareno1; Andressa Ribeiro1; Antônio Carlos Ferraz Filho1 

 
¹ Universidade Federal do Piauí  

*E-mail: lucas045furtado@gmail.com 

 
RESUMO: A mensuração do volume individual das toras de madeira requer elevado esforço e, por isso, é medido em 

pilhas, esse volume pode ser obtido através da aferição das dimensões destas, produzindo um volume em metro estéreo 

(mst), que pode ser convertido em volume sólido (m3) por meio do fator de empilhamento. Com isso, objetivou-se testar 

metodologias alternativas para caracterizar o volume sólido das pilhas de madeira bem como descrever o fator de 

empilhamento (Fe) para uma vegetação transicional de caatinga/cerrado. O estudo foi realizado em uma área experimental 

Fazenda Aracajú, situada no município de Cristino Castro, sudoeste do Piauí. Os dados foram coletados em 11 pilhas de 

madeiras cortadas e dispostas nas bordas de uma área com 30 por 90 metros. O fator de empilhamento foi calculado pela 

razão entre o volume empilhado pelo volume sólido. Para testar a redução da amostragem, utilizou-se 7 tratamentos para 

comparação com o Fe, sendo: T1: face A e B e um diâmetro (horizontal); T2: face A e B e um diâmetro (vertical); T3: 

face A e diâmetros cruzados; T4: face B e diâmetros cruzados; T5: face A e um diâmetro; T6: face B e um diâmetro. As 

análises foram feitas em planilha eletrônica e o teste t pareado (95% de probabilidade de acerto) foi adotado para 

comparação dos tratamentos. O volume sólido médio foi de 1,57 m3 e o volume empilhado médio foi de 4,03 mst. O fator 

de empilhamento foi de 2,55 para a área estudada. O tratamento T6 obteve bom resultado, demonstrando a possibilidade 

da redução de amostragem medindo apenas uma face e um diâmetro nas pilhas. 

Palavras-chave: volume sólido, volume empilhado, pilhas de madeira. 
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VIABILIDADE ECONÔMICA EM POVOAMENTO DE EUCALYPTUS SPP. MAL CONDUZIDO 

NA PARAÍBA 

 

Tamires Leal de Lima¹*, Régis Villanova Longhi², Anderson Francisco da Silva¹, Nivandilmo Luiz da Silva², 

Anderson Arthur Lima dos Santos², Géssyca Fernanda de Sena Oliveira¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

² Universidade Federal de Alagoas 

*E-mail: Tamires_leal22@hotmail.com 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a rentabilidade e produtividade de um povoamento de Eucalyptus spp. 

mal conduzido no Estado da Paraíba em relação à um povoamento em condições adequadas de manejo e produtividade. 

Os dados utilizados foram obtidos do inventário florestal realizado no povoamento de Eucalyptus spp., em uma área de 

43,7 ha, com 10 anos de idade e em espaçamento inicial de 3 x 1,5 m. Esse povoamento teve um baixo investimento de 

implantação e manutenção, fato que resultou em uma taxa de mortalidade de aproximadamente 80%, sendo classificado 

como mal conduzido (Cenário 1). Para quantificação da perda econômica e de produtividade utilizou-se como parâmetro 

os dados de um povoamento considerado ideal (Cenário 2), sendo aquele em que houve maior investimento para a 

implantação e manutenção em todas as fases de desenvolvimento, além de desbaste, atingindo assim a produtividade 

esperada para a região do estudo (IMA = 35 m³.ha-1.ano-1). A viabilidade econômica de ambos os cenários foi avaliada 

por meio dos indicadores econômicos: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Relação 

Benefício/Custo (B/C), calculados com base no fluxo de caixa de cada cenário (10 anos), utilizando-se a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) de 6,5% ao ano. Ao fim do estudo, concluiu-se que a atividade da eucaliptocultura no Estado da 

Paraíba é economicamente viável com VPL positivo, TIR maior que a TMA e B/C acima de 1para ambos os cenários. 

Porém, o povoamento atual (Cenário 1) apresentou perda de R$ 2.256,43 /ha ou R$ 98.606,00 / 43,7 ha em comparação 

com o VPL do povoamento esperado (Cenário 2). Conclui-se que o povoamento atual deve ser reformado visando um 

maior retorno econômico. 

Palavras-chave: manejo florestal, análise econômica, silvicultura. 
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ASPECTOS MORFOLÓGICOS E BIOMÉTRICOS DE FRUTOS DE PUTUMUJU-MIRIM  
(Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) H.C. Lima) 

 

Marlon dos Santos Pereira Birindiba Garuzzo ¹*, Victor Leon Rocha Araújo ¹, Carlos Eduardo Pereira ¹, 

Jaílson Santos de Novais ¹, Bianca de Sousa Aleluia Santos ¹. 

 
1Universidade Federal do Sul da Bahia. 
*E-mail: marlongaruzzo@gmail.com 

 
RESUMO: O putumuju-mirim [Centrolobium microchaete (Mart. ex. Benth.) H.C. Lima] é uma espécie arbórea da 

família Fabaceae (Leguminosae), ordem Fabales, conhecida também como araribá, lei-nova e carijó. Ocorre na Bahia, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro, na Mata Atlântica, principalmente em área de aclives e solo fértil. O presente trabalho 

objetivou-se descrever as características morfológicas e biométricas de frutos de C. microchaete (sinônimos botânicos C. 

robustum var. microchaete Mart. ex Beth. e C. minus C. Presl). A obtenção dos frutos foi realizada na Estação 

Experimental Arnaldo Medeiros (Esarm), no Centro de Pesquisas do Cacau (Cepec), localizado no munícipio de Ilhéus-

BA (14º45’28,0” S e 39º13’49,5” W), com altitude de 58 metros. Os espécimes foram plantados no ano de 1972, 

espaçadas de 2x2 m, em um total de 36 indivíduos. A coleta foi realizada em novembro de 2018, no chão, com o uso de 

luvas de proteção. Para caracterizar as dimensões foi utilizada uma amostra de 60 frutos, usando-se paquímetro digital e 

balança analítica, no Laboratório Central de Biodiversidade da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). O fruto é 

uma sâmara de coloração marrom-escura, lenhosa, seca e indeiscente, com núcleo ínfero arredondado, apresentando finos 

espinhos circundando-o, que variam de 9 – 20 mm, e projeção de um esporão lateral de 10 – 30 mm; a largura basal, com 

espinhos, tem 35,96 mm e, sem espinhos, 26,53 mm; a espessura basal, com espinhos, tem 30,69 mm e, sem espinhos, 

13,83 mm. A ala é pericárpica e apical, sem presença de indumento, ampla com largura de 36,72 mm, apresentando 

aspecto quebradiço e pequena variação de espessura nas bordaduras, sendo a maior de 0,83 mm e a menor de 0,18 mm. 

O comprimento da sâmara é 106,01 mm, com desvio padrão de ±10, 93 mm e massa fresca de 1,7 g, com desvio padrão 

de ± 0,75 g. A caracterização morfológica do fruto de C. microchaete apresenta informações úteis e norteadoras para 

identificar a espécie, bem como contribuir no seu uso madeireiro, preservacionista e paisagístico.  
Palavras-chave: Caracterização, Sâmara, Fabaceae. 
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AVALIAÇÃO DE ALTURA DE DE CEPA PARA ESTABELECIMENTO DE MINIJARDIM 

CLONAL DE Parkia platycephala BENTH. 

 

Carlos Enrique Silva Santos1*, Gil Sander Próspero Gama1, Clarice Ribeiro Cardoso1, Bruno Mendes Braga1, 

Bruna Anair Souto Dias1, Séfora Gil Gomes de Farias1 

 

¹ Universidade Federal do Piauí. 

*E-mail: carlos---enrique@hotmail.com 
 

A propagação vegetativa é uma ferramenta indispensável para o melhoramento de espécies lenhosas, visto que esta 

permite resultados promissores, como uniformidade das plantas, grande quantidade de mudas produzidas e antecipação 

do período de florescência. A espécie Parkia platycephala Benth., pertencente à família Fabaceae, ocorre naturalmente 

na região nordeste do Brasil. Suas vargens são bastante utilizadas na alimentação de animais ruminantes, além de possuir 

características paisagísticas e madeireira. Por suas sementes possuírem dormência tegumentar a propagação da espécie 

supracitada pode ser dificultada dependendo das condições ambientais. Dessa maneira, estudos que subsidiem 

informações, sobre a possibilidade da espécie se propagar vegetativamente, torna-se muito importante. Objetivou-se com 

a realização desse trabalho avaliar as brotações e produção de miniestacas em minicepas de P. platycephala submetidas 

a diferentes alturas de poda. O experimento foi conduzido na estufa do viveiro florestal pertencente a Universidade 

Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus, Piauí. As mudas foram produzidas de 

sementes coletadas no município de Bom Jesus, PI, utilizando-se tubetes de 100 cm³, substrato comercial e adubadas com 

fertilizante de liberação lenta -  250g por saco (20L). Quando as mudas atingiram aproximadamente 20cm de altura foram 

transplantadas em baldes com capacidade de 7 litros preenchidos com areia coletada próxima a estufa. Após o plantio das 

mudas nos baldes foi realizada a aplicação dos tratamentos (T1: poda a 12 cm de altura da base, permanecendo 4 folhas; 

T2: 10 cm de altura, permanecendo 3 folhas e T3: 8 cm de altura, permanecendo 2 folhas) e em seguida cada balde recebeu 

cerca de 20 g de NPK. A cada sete dias foi aplicado uma solução nutritiva (110 ml em cada planta) contendo macro e 

micronutrientes. Utilizou-se delineamento de blocos casualizados (DBC), onde foram delimitados 7 blocos, 3 plantas por 

parcela, cada bloco com uma repetição, totalizando 21 minicepas. As variáveis analisadas foram: taxa de sobrevivência 

(% de minicepas vivas), influência da quantidade de folhas remanescentes, número de brotações e o número de 

miniestacas produzidas.  A taxa de sobrevivência foi avaliada após 88 dias da instalação do experimento e a quantidade 

de brotações foi observada mensalmente contabilizando-se o total de gemas produzidas. A quantificação da produção de 

miniestacas também foi realizada aos 88 dias após o transplantio.  Realizou-se a análise de variância pelo programa Excel, 

para verificar se houve diferença significativa entre os tratamentos. As minicepas de P. platycephala apresentaram uma 

taxa de 99% de sobrevivência, apenas uma minicepa do T1 (poda a 12 cm, permanecendo 4 folhas) apresentou 

mortalidade, numa visão geral a espécie apresentou uma alta taxa de sobrevivência. Não houve diferença significativa 

entre as diferentes alturas de poda (p ≥ 0,05) para o número de brotação e de miniestacas produzidas, dessa maneira, não 

foi necessário realizar um teste de media. A quantidade de folhas deixadas em cada tratamento também não influenciou 

estatisticamente na taxa de brotação. O tratamento com 8 cm de altura e permanência de 2 folhas foi o que produziu maior 

número de miniestacas (15). Estes resultados indicam que a P. platycephala é uma espécie promissora para propagação 

vegetativa e instalação de um minijardim clonal. 

Palavras-chave: fava-de-bolota, produção de mudas, propagação vegetativa. 
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BIOMASSA DE MUDAS DE MORORÓ SUBMETIDAS AO SOMBREAMENTO 

 

Anna Letícia Barbosa Rêgo1, Francisco Assis Nogueira Neto1, Jeferson Matheus Alves de Oliveira1, Natália 

Isabel Lopes Quirino1, Erick Daniel Gomes da Silva1, Jeferson Luiz Dallabona Dombroski1 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

*E-mail: annaleticia.barbosa02@gmail.com 

 
RESUMO: Nos últimos anos tem aumentado a demanda por mudas de espécies florestais nativas para reflorestamento e 

recuperação de áreas degradadas. No caso da Caatinga, por um lado há a demanda por mudas vigorosas, capazes de resistir 

ao transplantio sob as condições fortemente restritivas do semiárido brasileiro. Por outro lado, há pouca informação sobre 

os critérios de qualidade para mudas nativas da Caatinga. O nível de sombreamento é um parâmetro ambiental importante, 

e o desempenho de uma espécie em experimentos de sombreamento fornece informações sobre o seu nicho ambiental e 

capacidade de adaptação. Logo, objetivou-se nesse trabalho avaliar a influência de níveis de sombreamento na partição 

de biomassa em mudas de mororó. O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), 

em Mosssoró, Rio Grande do Norte. As plantas foram distribuídas em casas de sombra medindo 4 x 5 x 2,0 m de 

comprimento, largura e altura, respectivamente, recobertas com tela do tipo sombrite 30, 50 e 70%. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados, com quatro tratamentos e três repetições, em que, a parcela experimental estava 

composta por quatro plantas. Os tratamentos consistiram em quatro níveis de sombreamento (0, 30, 50 e 70%). 

Inicialmente, as sementes de mororó foram semeadas em bandejas de poliestireno. Após a germinação e já apresentando 

um par de folhas verdadeiras, realizou-se uma seleção das plântulas mais uniformes para serem transferidas para sacos 

plásticos de polietileno de 1,9 L. O substrato utilizado foi solo agricultável enriquecido com superfosfato simples (160 g 

m-3), micronutrientes quelatizados (EDTA) (40 g m-3) e composto orgânico (0,25 m 3 m3). Para a correção de pH, utilizou-

se calcário (400 g m-3). O desenvolvimento das mudas foi avaliado após 92 dias do transplantio, no qual ocorreu seleção 

de duas plantas por repetição para análises destrutiva, onde as mesmas foram divididas em raiz, caule e folhas. Em 

seguida, colocou-se todo o material vegetal em estufa de circulação de ar forçada a 65°C por 72 horas. A pesagem do 

material foi feita em balança analítica. Os resultados foram submetidos a análise de variância e as médias de cada 

tratamento comparadas pelo teste de Skot-Knott, a 5% de probabilidade. As mudas de mororó responderam positivamente 

ao aumento dos níveis de sombreamento. Com relação à variável massa seca total (MST), os tratamentos 30, 50 e 70% 

não diferiram entre si, porém, apresentaram resultados superiores ao tratamento 0%. Em relação ao tratamento de pleno 

sol, as plantas sob sombreamento de 30, 50 e 70% apresentaram incrementos de 81,05, 82,13 e 94,14%, respectivamente. 

Em todos os tratamentos observou-se maior investimento de fitomassa na parte aérea. Para a massa seca da raiz não foi 

observada diferença entre os tratamentos, porém, para a massa seca da parte aérea os tratamentos 30, 50 e 70% diferiram 

do tratamento a pleno sol. A biomassa da raiz apresentou a maior média (3,22g) a 30% de sombreamento e a menor a 0% 

(2,02g), já na parte aérea o maior valor encontrado foi a 70% (9,55g) e menor valor nas mudas de pleno sol (4,47g). A 

produção e distribuição de biomassa do mororó foi afetada pelos níveis de sombreamento, com as plantas de pleno sol 

com menor massa do que as plantas sombreadas. 

Palavras-chave: Bauhinia forficata, produção de mudas, reflorestamento.  
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CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA DE SEMENTES DE CATINGUEIRA (Poincianella 

bracteosa Tul.) 
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RESUMO: A Poincianella bracteosa (Tul.) L. P. Queiroz, conhecida popularmente como catingueira, pertence à família 

Fabaceae e apresenta hábito arbóreo de porte médio e sem espinhos. É uma espécie nativa da caatinga dotada de grande 

resistência à seca e de grande potencial econômico. As sementes possuem formato achatado, são ovaladas e lustrosas, 

contêm textura dura, e tegumento de coloração castanho-claro. As valvas, com frequência, permanecem secas presas aos 

ramos, totalmente encartuchadas por torção helicoidal. A caracterização biométrica de sementes pode contribuir para 

diferenciação de espécies do mesmo gênero, pois fornece informações para a conservação e exploração das espécies e 

possibilita maior uso dessas espécies em programas de reflorestamento ambiental e revegetação de áreas alteradas. Além 

disso, estudos de biometria constituem em um instrumento relevante para detectar a variabilidade genética dentro de 

populações de uma mesma espécie e as relações entre esta variabilidade e os fatores ambientais, como em programas de 

melhoramento genético. Considerando à escassez de estudos sobre a espécie, objetivou-se avaliar a biometria de sementes 

de catingueira, provenientes do município de Apodi-RN, situado em torno das coordenadas geográficas 05°38′58″S e 

37°47′44″W. O trabalho foi realizado no Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais da Universidade Federal 

Rural do Semiárido (UFERSA), em janeiro de 2019. Utilizou-se 200 sementes que foram coletadas de árvores matrizes 

distribuídas em diferentes fragmentos florestais, no município de Apodi-RN. Em seguida, as sementes foram retiradas 

das vargens, no qual cada vargem continha de 3 a 4 sementes. Logo após, foram transportadas para o laboratório e 

armazenadas em ambiente apropriado. Foram realizadas as medições do comprimento (mm), largura (mm), espessura 

(mm) e peso (g) das sementes através da utilização de um paquímetro digital em mm e de uma balança analítica de 

precisão de 0,0001 g para se obter o peso. As variáveis foram submetidas à análise descritiva obtendo as respectivas 

médias, valor máximo (V. Max), valor mínimo (V. Min), desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (CV). Registrou-

se que os valores médios referentes ao comprimento (10,39cm), largura (8,43cm), espessura (2,37 cm) das sementes de 

catingueira apresentaram pequenas variações no tamanho, com base nos coeficientes de variação de 10,6; 16,1 e 5,4% 

respectivamente. As dimensões variaram entre 7,4-12,8 mm de comprimento, 6,5-10,2 mm de largura por 1,5-3,3 mm de 

espessura, e o peso médio das 200 sementes foi de 28,50g. Percebe-se que as sementes possuem caracteres morfológicos 

homogêneos, podendo ser utilizadas em estudos com a finalidade de identificação de lotes de sementes, teste de 

germinação e o seu reconhecimento e identificação em laboratório ou campo. 

Palavras-chave: espécie nativa; morfometria; caatinga. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE SEMENTES DE Croton blanchetianus Baill 
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RESUMO: Estudos sobre a morfologia de sementes está dentre uma das principais ferramentas que dão suporte a 

identificação de espécies, bem como, ao conhecimento de suas características ecológicas, sendo possível desenvolver 

metodologias mais adequadas para a sua preservação como também na utilização das mesmas para fins diversos. 

Objetivou-se nesse estudo caracterizar a morfologia interna e externa de sementes de Croton blanchetianus Baill 

(marmeleiro). As sementes foram cedidas pela Rede de Sementes do Projeto de Integração do São Francisco, do Núcleo 

de Ecologia e Monitoramento Ambiental (NEMA), localizado na UNIVASF, em Petrolina/PE, e coletadas em maio de 

2018 no município de Floresta/PE. A condução das análises fora realizada no laboratório de Sementes Florestais, do 

Departamento de Engenharia Florestal, da Universidade Federal do Paraná. Foram analisadas características externas: 

dimensões (comprimento, largura e espessura), cor, consistência, forma, posição do hilo e micrópila; e características 

internas: presença ou ausência de endosperma, posição dos cotilédones, embrião, sua forma e coloração.  Para a descrição 

foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes, sendo submetidas ao amolecimento do tegumento, destas em média 

82,5 % flutuaram, evidenciando as sementes ocas e deterioradas as quais foram separadas das demais. O resultado mais 

satisfatório se deu nas sementes imersas em água por uma hora e meia, à 70 ºC, após submetidas a cortes transversais e 

longitudinais, ambos no centro das sementes e posteriormente levadas para análise com o amparo de lupa Leica 

(DMS1000 B). A biometria também foi realizada, com o auxílio de paquímetro digital com precisão de 0,01 mm. As 

sementes apresentaram em média 5,02 ± 0,43 mm (comprimento, da base até o ápice da carúncula), 3,70 ± 0,31 mm 

(largura) e 3,10 ± 0,26 mm (espessura). As sementes apresentaram formato ovoide, estenospérmica (porém com coloração 

diferenciada do cinza escuro ao bege opaco), lisas e com presença de carúncula no ápice; apresenta tegumento coriáceo, 

com presença de endosperma albuminoso, rugoso, esbranquiçado e brilhante. O hilo é visível e ligado ao início da linha 

da rafe, a qual se estende até a base da semente e a micrópila inconspícua. O embrião é invaginado, espatulado, de 

coloração branca (branca-amarelada minutos após o corte devido a oxidação), apresenta um eixo hipocótilo-radícula 

alongado e estreito, com o ápice pontiagudo e a porção ¾ deste se apresenta mais escurecido, os cotilédones são finos, 

achatados e inseridos na acima do eixo hipocótilo-radícula. Em relação à separação de cores do tegumento observou-se a 

distinção em sete classes, para tanto quatro repetições de 50 sementes foram utilizadas para caracterizar a 

representatividade das cores, as quais foram denominadas como, cinza-escuro (CE),  cinza-médio (CM), marmorizadas 

(MR), marrom-escuro (ME), marrom-médio (MM), marrom-claro (MC) e bege-opaco (BO). Obteve-se 14,0 %, 35,5 %, 

7,0 %, 25,5%, 8,0 %, 6,0% e 4,0 % respectivamente para a quantidade de sementes encontradas dentro de cada categoria 

de colação. Além da separação visual, o peso de cada classe foi determinado em balança analítica (precisão de 0,001 g), 

sendo encontrado em média para 0,13 ± 0,08 g (CE), 0,43 ± 0,02 g (CM), 0,09 ± 0,01 g (MR), 0,30 ± 0,07 (ME), 0,07 ± 

0,01 g (MM), 0,04 ± 0,02 g (MC) e 0,04 ± 0,02 g (BO). Diante destes resultados, concluiu-se que 82,5% das sementes 

estão deterioradas; que a oxidação das mesmas se dá de maneira rápida após o corte e também existe uma tendência a 

homogeneidade do número de sementes dentro de cada classe de cor estabelecida. 

Palavras-chave: morfologia, marmeleiro, caatinga, sementes. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO COMPORTAMENTO PÓS-SEMINAL DE MORINGA 

(MORINGA OLEÍFERA LAM.) 

 

Guilherme Veloso da Silva¹*, Jacob Silva Souto¹, João Batista dos Santos¹  

 
¹ Universidade Federal de Campina Grande 

*E-mail: guilherme_ccta@hotmail.com 

 
RESUMO: A moringa oleífera Lam é uma espécie arbórea exótica, oriunda do Nordeste indiano, definida como uma 

planta rústica de rápido crescimento, com boa adaptação a região nordeste, devido a suas propriedades químicas e 

nutricionais e potencialidade de uso das diversas partes da planta. Apesar disso ainda são poucas as informações referente 

ao comportamento morfológico dessa espécie em condições naturais. O presente estudo teve como objetivo caracterizar 

os aspectos da emergência e morfologia do desenvolvimento pós-seminal de plântulas de Moringa oleífera Lam. em 

condições de campo. O experimento foi conduzido em uma área do assentamento tubarão localizado na zona rural do 

município de São José do Bomfim - PB, situado na Região Geográfica Imediata de Patos-PB, Sertão paraibano com área 

territorial de 134,724 km². As sementes utilizadas na semeadura foram coletadas de árvores matrizes no município de 

Patos – PB. Os frutos foram colhidos diretamente da copa das árvores, com podão e armazenados em embalagens de 

papel para o transporte em sacos de náilon e conduzidos até o campus da UFCG, onde foram beneficiados no LabNut 

(Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas). A semeadura foi realizada de forma direta. As covas foram abertas nas 

dimensões de 0,40 x 0,40 x 0,30 m e preparadas adicionando 900g de esterco bovino, seguindo as recomendações com 

base no teor de matéria orgânica no solo. As observações foram realizadas diariamente a partir do quinto dia após a 

semeadura. As plantas foram marcadas para o acompanhamento do crescimento inicial até os 30 dias após a semeadura. 

Para observação do sistema radicular as covas contendo as plântulas de moringa, foram colocadas em capacidade de 

campo para remoção da planta do solo evitando o mínimo de danos, ao sistema radicular. As fases do desenvolvimento 

das plantas de moringa foram ilustradas à medida que ocorreram mudanças significativas em sua estrutura, marcadas nos 

períodos de 8, 15 e 30 dias após a semeadura. Sendo descritas através de desenhos, feitos de forma manual. Foram feitas 

observações diárias por um período de 30 dias. Em relação ao tempo de emergência foi observado que em condições 

naturais requer um maior tempo para emergência e sendo do tipo criptocotiledonar, no entanto, o padrão de crescimento 

apresenta algumas particularidades como sistema radicular mais expansivo, o que confere maior estabilidade a planta, 

sendo portanto vantajoso evitando assim tombamento de plantas. O comportamento pós-seminal de moringa oleífera em 

condições de campo apresenta algumas vantagens e diferenças quando comparado a condições de viveiro e ambiente 

protegido. A análise do comportamento servirá de subsidio para exploração da espécie de forma o racional.  

Palavras-chave: Cultivo, Criptocotiledonar, Morigaceae 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE SEMENTES DE CATANDUVA (Piptadenia 

moniliformis Benth.) 

 

Claudeone Manoel do Nascimento¹*, Enoch de Souza Ferreira², Francisco Válber Lemos de Oliveira Júnior1, 

Keverson Assis Soares1, Luíz Fernando Lima Bezerra1, Carlos Eduardo Alves de Oliveira1  

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

² Universidade Federal de Campina Grande  

*E-mail: claudeonenascimento1@gmail.com 

 
RESUMO:  A Catanduva (Piptadenia moniliformis Benth.) é uma espécie nativa do Nordeste Brasileiro, de porte arbóreo 

podendo atingir de 4 a 9 metros de altura pertencente à família Fabaceae. É utilizada em pequenas obras de construção 

civil, marcenaria leve e na fabricação de carvão devido a suas pequenas dimensões. A planta também apresenta grande 

rusticidade e rápido crescimento, sendo indicada para a composição de reflorestamento para fins preservacionistas. 

Poucos são os estudos que tratam das características morfométricas dessa espécie. Objetivou-se com o presente trabalho, 

avaliar morfometricamente as sementes de Catanduva, a fim de estabelecer uma caracterização das sementes desta 

espécie. O trabalho foi conduzido no Departamento de Ciências Agronômicas Florestais da Universidade Federal Rural 

do Semiárido, Mossoró-RN. As sementes foram coletadas no município de Grossos, RN (4º 57’ 56,69’’ S, 37º 13’ 16,9’’ 

W), em novembro de 2018. Armazenou-se as sementes em potes plásticos por sete dias à temperatura ambiente, até o 

momento de execução da análise. Realizou-a seleção de 100 sementes apresentando boas características morfológicas 

para execução do experimento. As variáveis estudadas foram: comprimento, largura, espessura e peso. Utilizou-se um 

paquímetro digital da marca Stainless Hardened, para dimensionamento das sementes, e o peso foi obtido com auxílio de 

uma balança analítica de precisão de 0,0001 g. Os dados foram submetidos à análise descritiva, obtendo-se as respectivas 

médias (comprimento 5,80 mm, largura 5,32 mm, espessura 1,64 mm e peso 0,0395 g) ; valor máximo,( comprimento 

8,87 mm, largura 5,94 mm, espessura 1,98 mm e peso 0,049 g) valor mínimo (comprimento 1,79 mm, largura 2,43 mm, 

espessura 0,52 mm e peso 0,024g), desvio padrão (comprimento 0,577364 mm, largura 0,40122 mm, espessura 

0,16380439 mm e peso 0,00512639 mm) e coeficiente de variação (comprimento 9,95 mm, largura 7,54 mm, espessura 

9,98 mm e peso 12,97 mm), além da divisão por classes da quantidade de sementes dentro de cada variável. Obeservou-

se que o comprimento da grande maioria das sementes foi semelhante e distribuído dentro de 4 classes: 1,79 – 4,79 (1%), 

4,79  – 5,79 (49%), 5,79 – 6,79 (49%), 8, 79  – 9,79(1%) e as classes que apresentaram maior representatividade foram 

4,79 – 5,79 (49%) e 5,79 – 6,79 (49%). Em relação à largura, foi observada distribuição proporcional a do comprimento, 

onde as sementes foram distribuídas em 5 classes, sendo: 2,43 – 2,93 (1%), 4,43 – 4,93 (6%), 4,93 – 5,43 (53%), 5,43 – 

5,93 (38%), 5,93 – 6,43 (2%). Na espessura, observou-se uma menor distribuição, quando comparada a outros parâmetros, 

sendo distribuídas entre seis classes, sendo: 0,52 – 0,72 (1%), 1,12 – 1,32 (3%), 1,32 – 1,52 (12%), 1,52 – 1,72 (62%), 

1,72 – 1,92 (21%), 1,92 – 2,12(1%). A classe 1,52 – 1,72 (62%) foi a mais representativa. A variável peso, apresentou o 

menor desvio padrão (0,00512639) e maior coeficiente de variação, (12, 97 %) entre os parâmetros estudados. As 

sementes de Catanduva apresentaram variabilidade em todas as classes morfométricas analisadas, sendo que o 

comprimento foi o parâmetro que apresentou menor coeficiente de variação e o peso obteve a maior variação quando 

comparado com as outras variáveis avaliadas. Essa diferença evidenciada nas variáveis estudadas, deve-se em grande 

parte a fatores genéticos e ambientais, clima, relevo, material de origem, fertilidade do solo, os quais influenciam 

diretamente no desenvolvimento da espécie, resultando em sementes de diferentes tamanhos. 
Palavras-chave: comprimento, espessura, largura, peso. 
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COMPOSIÇÕES DE SUBSTRATOS E AMBIENTES DE ENRAIZAMENTO NA ESTAQUIA DE 

ACEROLEIRA (Malpighia emarginata D.C.) 

 

Yasmym Amâncio do Nascimento¹*, Gerlane do Nascimento Silva 1, Nelson Augusto do Nascimento 

Júnior1, José Antônio da silva Madalena 1, Ana Catarina Monteiro Carvalho Mori da Cunha1 

 
¹ Instituto Federal de Alagoas  

*E-mail: yasmymamancio@gmail.com 

 
RESUMO: A acerola é um fruto tropical de grande potencial econômico, social e nutricional, devido, principalmente, ao 

seu alto conteúdo de vitamina C, que associada com os carotenóides e antocianinas presentes destacam este fruto no 

campo dos alimentos funcionais. Recomenda-se que sua propagação seja feita por estaquia, pois a espécie apresenta baixa 

taxa de germinação e alta variabilidade de material oriundo de sementes. No entanto, a porcentagem de enraizamento é 

bastante baixa. Sendo assim, objetivou-se com este trabalho avaliar composições de substratos e ambientes para o 

enraizamento da aceroleira. As estacas lenhosas foram selecionadas de ramos com bom desenvolvimento e aparentemente 

sadios, com comprimento médio de 15 cm (±1 cm) e 1cm (±0,2mm) de diâmetro, sendo cortadas transversalmente 

próximas à uma gema, na base, e horizontalmente na parte superior.  Foram deixadas de dois a três pares de folhas, com 

redução de 50% da área foliar. Após a coleta dos ramos, estes foram acondicionados em recipientes de isopor com água 

para evitar a desidratação. Após o preparo, a região basal das estacas  foi disposta em talco contendo 2,800 ppm de AIB 

(ácido indolbutírico). Foram testados 2 ambientes de enraizamento (minicâmara de garrafa PET e estufa simples com 

irrigação por microaspersão) e 5 composições de substrato, a saber: S1 - substrato comercial para enraizamento à base de 

casca de pinus; S2 - casca de arroz carbonizada; S3 – areia lavada; S4 - substrato comercial para enraizamento à base de 

casca de pinus e casca de arroz carbonizada (1:1 v/v); e S5 - substrato comercial para enraizamento à base de casca de 

pinus e areia (1:1 v/v). Ao final de 120 dias o experimento foi encerrado e avaliadas as seguintes características: número 

de brotações, número de folhas, porcentagem de estacas enraizadas, porcentagem de estacas com calos, porcentagem de 

estacas não enraizadas com folhas, porcentagem de estacas mortas, número de raízes por estaca, comprimento da maior 

raiz e massa seca de raízes. O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado no arranjo fatorial (5 

x 2), sendo testados 5 substratos e 2 ambientes, com 4 repetições, de 10 estacas cada. Os dados foram submetidos à análise 

de variância por meio de teste F, tendo as médias discriminadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. Os 

dados em porcentagem foram transformados em x + 0,5. Não se observou interação significativa entre as diferentes 

composições de substrato e os ambientes nos quais as estacas foram dispostas para o enraizamento para todas as 

características analisadas. No entanto, houve diferença significativa entre os diferentes ambientes de enraizamento. A 

minicâmara de garrafa PET proporcionou resultados superiores para enraizamento, massa seca de raízes, número de raízes 

e número de folhas, sendo um ambiente promissor para o enraizamento de estacas de aceroleira, podendo ser usado 

qualquer um dos substratos testados. Estudos adicionais devem ser realizados no ambiente de minicâmara de garrafa PET, 

sendo estes referentes à idade e estado nutricional da planta matriz, material genético e efeito dos indutores de 

enraizamento. 

Palavras-chave: propagação de plantas, ambiente alternativo, clonagem. 
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CONTROLE BIOLOGICO DE Ganoderma sp. COM O PÓ DA CASCA DE Dipteryx odorata 

 

Elen Raquel Ferreira Maciel¹*, Françóyse Dávilla de Souza Silva¹, Poliana Coqueiro Dias Araujo¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: elen.raquel9@gmail.com 

 
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar o controle in vitro do Ganoderma sp. em meio BDA (Batata, 

Dextrose e Ágar) contendo diferentes concentrações do pó da casca de Dipteryx odorata (Cumaru), a fim de se tornar um 

controle alternativo do fitopatógeno. O experimento foi conduzido no Laboratório de Biotecnologia e Patologia Florestal 

da Universidade Federal Rural do Semiárido, campus Mossoró, Rio Grande do Norte. O fungo foi coletado em madeira 

no estado de decomposição e isolado em meio BDA com sucessivas repicagens até obtenção de cultura pura. O meio de 

cultura para a condução do experimento foi preparado conforme indicações do produto comercial (Merck), em seguida 

foi armazenado em Erlenmeyer de 500 mL e previamente esterilizado em autoclave a 121°C durante 45 minutos. A casca 

de D. odorata foi seca em estufa a ± 75°C durante 24 horas e depois moída em moinho de facas para obtenção do pó, 

sendo adicionado ao meio de cultura nas seguintes quantidades: Tratamento 1: 0g/L; Tratamento 2: 2g/L; Tratamento 3: 

4g/L; Tratamento 4: 8g/L e Tratamento 5: 10g/L. O pó da casa foi adicionado ao meio de cultura após este ser autoclavado. 

Posteriormente o meio foi homogeneizado e vertido em placas de Petri de 90 mm e transferido um disco de 1 cm de 

diâmetro da colônia pura do fungo Ganoderma sp.  para o centro das placas. Todas as placas foram vedadas e armazenadas 

em B.O.D a 28° C , com foto período de 16 horas de luz e oito horas em escuro. O experimento foi conduzido por sete 

dias e foram feitas as medições diárias do diâmetro médio das colônias. O inicio das avaliações ocorreu após 72 horas da 

montagem do experimento, sendo este o tempo necessário para que o fungo iniciasse o seu crescimento. O experimento 

foi implantado no delineamento inteiramente ao acaso, com cinco repetições e cinco placas de Petri por repetição. Os 

dados foram avaliados por meio de analise estatística, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey e gráficos 

elaborados por meio do programa Excel. De acordo com os resultados observados pode-se constatar de maneira 

significativa através do teste de Tukey, ao nível de 5% de significância, que o tratamento testemunha obteve as menores 

médias, assim, foi possível compreender que o pó da casca ao invés de controlar induziu o crescimento micelial do fungo, 

esse resultado pode ser associado ao foto desse microrganismo ser um fungo deteriorador da madeira, assim as substancias 

presentes no pó da Dipteryx odorata foram utilizadas pelo patógeno para o seu desenvolvimento. Esse resultado evidencia, 

também, que o fungo tem alto poder deteriorador e não parece ser influenciado por substancias aparentemente tóxicas, a 

exemplo da cumarina, presente na casca da espécie testada como controle alternativo. Desse modo, podemos concluir que 

a casca do D. odorata. não foi eficaz no controle in vitro do fungo deteriorador da madeira Ganoderma sp.  

Palavras-chave: Controle alternativo, deterioração da madeira, fungos xilófagos. 

 

  



   

VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 863 

 

 

 

CORRELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS MORFOLÓGICOS NÃO DESTRUTIVOS E ÍNDICE DE 

QUALIDADE DE DICKSON DE PLANTAS DE MOFUMBO SUBMETIDAS AO 

SOMBREAMENTO 

 

Francisco Assis Nogueira Neto1, Anna Letícia Barbosa Rêgo1, Jeferson Matheus Alves de Oliveira1, Natália 

Isabel Lopes Quirino1, Erick Daniel Gomes da Silva1, Jeferson Luiz Dallabona Dombroski1 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

*E-mail: assis-neeto@hotmail.com 

 
RESUMO: Em projetos de recuperação de áreas degradadas, é fundamental a produção de mudas de espécies florestais 

nativas de boa qualidade que se estabeleçam e desenvolvam em condições ambientais adversas. Com isso, ainda em 

viveiro, é necessário a seleção dos indivíduos que apresentem os melhores índices de qualidade, como por exemplo, o 

índice de qualidade de Dickson (IQD). Na formulação do IQD é levado em consideração a robustez e a distribuição da 

massa seca das mudas, porém, para obtenção dos seus valores é preciso realizar a destruição das plantas. Portanto, 

objetivou-se constatar a correlação entre variáveis não destrutivas e de fácil mensuração (altura e diâmetro do coleto) e o 

IQD de plantas jovens de mofumbo produzidas em diferentes níveis de sombreamento. O estudo ocorreu em área 

pertencente ao Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais (DCAF) da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA), em Mossoró, Rio Grande do Norte. O experimento foi realizado em blocos casualizados com três 

repetições e quatro níveis de sombra (0, 30, 50 e 70%). As mudas foram produzidas em bandejas de polietileno de baixa 

densidade contendo substrato comercial, em ambiente protegido com 30% de sombreamento. Quando apresentaram um 

par de folhas verdadeiras foram transferidas para sacolas plásticas contendo solo acrescido de superfosfato simples (160 

g m-3), micronutrientes quelatizados (40 g m-3), composto orgânico (0,25 m3 m-3) e calcário (400 g m-3) e colocadas 

dispostas em ambientes com os devidos níveis de sombreamento fornecidos por telas tipo sombrite. Aos 92 dias, foram 

selecionadas duas plantas por repetição, sendo mensuradas a altura e o diâmetro do coleto e seccionadas em parte aérea e 

raiz, e depois dispostas em estufa de circulação de ar forçado à 65 ºC durante 72 horas, e a matéria seca pesada em balança 

analítica de precisão (± 0,0001 g). A massa seca total foi obtida a partir da soma da massa seca da parte aérea e raiz. Os 

dados foram dispostos em programa de planilha de cálculo e realizadas as correlações de Pearson. Para as plantas mantidas 

em pleno sol (0%), a altura e o diâmetro apresentaram correlação ao nível de 41,47 e 38,17%, respectivamente, com IQD, 

indicando uma correlação positiva fraca. No tratamento com 30% de sombreamento, a altura e o diâmetro demonstraram 

comportamentos inversos, com correlação negativa moderada (-53,54%) e positiva moderada (69,13%), nesta ordem. As 

plantas do tratamento de 50% de sombra obtiveram correlação igual a 47,64% para altura e 86,96% para diâmetro, 

indicando correlação positiva fraca e forte. No tratamento com maior sombra (70%), a altura apresentou correlação 

negativa desprezível com -6,2% e o diâmetro, correlação positiva muito forte com 94,26%. O diâmetro se mostrou uma 

variável confiável para inferir sobre a qualidade das mudas de mofumbo, no que se refere ao IQD, quando produzidas em 

ambiente com 50 e 70% de sombreamento. A altura não pode ser utilizada como variável isolada para predizer sobre a 

qualidade das mudas. 

Palavras-chave: Caatinga, Combretum leprosum, Luz. 
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RESUMO: O Índice de qualidade de Dickson (IQD) é uma medida morfológica integrada apontada como um bom 

indicador de qualidade de mudas, pois apresenta em sua formulação a robustez e a relação na distribuição da biomassa na 

muda. No entanto, para o IQD ser obtido, é necessária a destruição da muda. Há o interesse em desenvolver indicadores 

não destrutivos de qualidade de mudas. O presente estudo objetivou-se em verificar a correlação entre as características 

morfológicas, altura e diâmetro do coleto e o Índice de Qualidade de Dickson, em mudas de pajeú (Triplaris gardneriana) 

submetidas a níveis de luminosidade. O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), em Mosssoró, Rio Grande do Norte. As plantas foram distribuídas em casas de sombra medindo 4 x 5 x 2,0 

m de comprimento, largura e altura, respectivamente, recobertas com tela do tipo sombrite, 30, 50 e 70%. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados, com quatro tratamentos e três repetições, em que, a parcela experimental estava 

composta por quatro plantas. Os tratamentos consistiram em quatro níveis de sombreamento (0, 30, 50 e 70%). 

Inicialmente, as sementes de pajeú foram semeadas em bandejas de poliestireno. Após a germinação e já apresentando 

um par de folhas verdadeiras, realizou-se uma seleção das plântulas mais uniformes para serem transferidas para sacos 

plásticos de polietileno de 1,9 L. O substrato utilizado foi solo agricultável enriquecido com superfosfato simples (160 g 

m-3), micronutrientes quelatizados (EDTA) (40 g m-3) e composto orgânico (0,25 m3 m-3). Para a correção de pH, utilizou-

se calcário (400 g m-3). Passados 92 dias, foram selecionadas duas plantas, sendo medidas a altura (H), com o auxílio de 

uma régua graduada em centímetros, e o diâmetro do coleto (DC), com um paquímetro digital. Em seguida as plantas 

foram separadas em raiz e parte área, e todo o material foi posto para secar em estufa de circulação de ar forçada a 65°C 

por 72 horas, e a matéria seca pesada em balança analítica. O somatório da massa seca da raiz e parte aérea resultou na 

massa seca total. Para os tratamentos 0 e 30% de sombreamento, o diâmetro do coleto apresentou forte correlação positiva 

com o IQD, 99,49 % e 93,76%, respectivamente. A altura mostrou fraca correlação positiva, 19,20% e 43,87%. O 

diâmetro do coleto para o tratamento 50%, expressou uma fraca correlação negativa (-11,21%), já a altura apresentou 

uma moderada correlação negativa (-76,04%). O tratamento 70%, mostrou moderada correlação positiva para diâmetro 

do coleto, 51,33%, e a altura mostrou ínfima correlação positiva para o IQD, 7,55%. O diâmetro do coleto para os 

tratamentos 0 e 30% de sombreamento apresentaram resultados que indicam que esta variável é um bom indicador da 

qualidade de mudas de pajeú, com um potencial semelhante ao IQD. A altura não se mostrou confiável determinar a 

qualidade das mudas. 

Palavras-chave: Luminosidade, produção de mudas, Triplaris gardneriana. 
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CORRELAÇÕES DE PEARSON ENTRE PARÂMETROS MORFOLÓGICOS NÃO 
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RESUMO: Na seleção de mudas para o plantio, são utilizados parâmetros de classificação que na maioria das vezes não 

são capazes de determinar suas qualidades reais, considerando-se que esses parâmetros variam de acordo com a espécie, 

substrato e a forma de condução das mudas. O índice de qualidade de Dickson (IQD) tem-se apresentado como uma 

promissora medida morfológica da qualidade de mudas, por considerar para o seu cálculo a robustez e o equilíbrio da 

distribuição da fitomassa. Diante do exposto objetivou-se com esse trabalho verificar a possibilidade de estimação do 

padrão de qualidade de mudas de cumaru Amburana cearense (Allemão) em diferentes substratos por meio de variáveis 

não destrutivas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 

durante o período de Outubro de 2017 a Março de 2018, na cidade de Mossoró. Foi utilizado o delineamento experimental 

inteiramente casualizado, com oito tratamentos, os quais foram: controle (somente solo); fósforo; micronutrientes; fósforo 

+ micronutrientes; matéria orgânica; matéria orgânica + fósforo; matéria orgânica + fósforo + micronutrientes; e matéria 

orgânica + micronutrientes) e nove repetições. Para tratamentos contendo fósforo, matéria orgânica e/ou micronutrientes 

foram utilizadas as seguintes proporções: 0,3 g de Superfosfato Simples por litro de substrato; 0,5 litros de matéria 

orgânica por saco; e 0,07 g de micronutrientes por litro de substrato. As unidades experimentais constituíram-se de sacos 

de muda com capacidade para 1,9 litros de substrato. Cinco sementes foram semeadas por unidade experimental, sendo 

feito o desbaste das mudas quando houve estabilização da germinação, deixando apenas uma planta por saco. A irrigação 

foi realizada duas vezes ao dia durante toda a condução do experimento. Após 140 dias da semeadura, foram medidos a 

altura (h), com o auxílio de uma régua graduada em centímetros, e o diâmetro do coleto (dc), com um paquímetro digital, 

selecionadas seis plantas médias por tratamento, divididas em, raiz, caule e folhas, colocadas em estufa de circulação de 

ar forçada a 65ºC por 72 horas, posteriormente foram pesadas com o auxílio de balança analítica digital. A partir desses 

dados foi calculado o quociente de robustez (QR=h/dc) e o IQD, e gerou-se a matriz de correlação de Pearson. A altura 

apresentou uma fraca correlação positiva com o IQD de 48%, de maneira que não é possível inferir sobre a qualidade das 

mudas de cumaru utilizando somente esse parâmetro. Todavia, o QR apresentou uma moderada correlação positiva com 

o IQD, 56% mostrando-se como o melhor indicador morfológico para estimar o crescimento das mudas.  

Palavras-chave: Amburana cearensis, parâmetros de qualidade, mudas florestais. 
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RESUMO: Diante da atual situação do bioma caatinga com o eminente risco de desertificação ocasionado por sua 

exploração deforma erada, traz a reflexão sobre o mal-uso desse bioma, e a necessidade de recuperação das áreas que 

foram degradadas com a exploração dos diversos tipos de recursos naturais, como os campos de exploração de petróleo 

e os parques de produção de energia eólica, exemplificando o caso do interior do Rio Grande Do Norte. Depois de terem 

concluído seus trabalhos as diversas indústrias tem o dever de recuperas as áreas reduzindo os impactos causados com os 

trabalhos de RAD (recuperação de área degradada), quem em uma de suas intervenções tem a implantação de mudas 

nativas do bioma em que se encontra a área a ser recuperada, e de preferência que essas mudas sejam saldáveis. O presente 

trabalho tem como intuito avaliar o efeito do nível de sombreamento na produção das mudas, para que seja utilizado nas 

atividades de recuperação, o experimento foi realizado no campus central na Universidade Federal Rural do Semiárido 

campus central Mossoró-RN. Foram semeadas em bandejas de poliestireno contendo substrato comercial sementes de 

Crataeva tapia (Trapiá) após a germinação, as plântulas foram transplantadas em sacos de muda de 1,9 litros, e alojadas 

em viveiros que fora preparados com 4 tipos de tela sombrite (0%,30%,50% e 70%), o experimento foi organizado da 

seguinte forma, foram feitos 3 blocos, cada bloco com 4 telados nos níveis de sombreamento diferentes, e dentro de cada 

telado, 4 repetições. Foram feitas 5 avaliações em 112 dias com um intervalo de 28 dias entre avaliações. Quanto à altura 

das plantas, o nível de sombreamento que mais favoreceu foi o de 50% onde as plantas conseguiram uma altura média de 

20,4 cm, nos demais as alturas se comportaram da seguinte forma, 19,2-70%, 19,0-50% e 13,4-0%, essa tendência não se 

manteve para o número de folhas onde as mudas com mais folhas estavam sob o tratamento de 50%, uma média de 19 

folhas, seguido por 0% com 16 folhas e 30% com 14, o tratamento de 70% de sombreamento resultou em uma média de 

11 folhas por planta. Em relação ao diâmetro do caule as maiores medidas foram registradas no ambiente com mais 

luminosidade, e diminuindo à medida que o sombreamento foi aumentando, os números são os seguintes, 0%-7,34, 30%-

6,66, 50%6,59 e 70%-6,18. Por fim o quociente de robustez mostra o tratamento de 50 e 70 com os melhores números 

3,06, 3,08, respectivamente, mostrando que as mudas apresentam melhor crescimento sob os maiores níveis de 

sombreamento. 

Palavras-chave: caatinga, Trapiá, produção, reflorestamento, nativa. 
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RESUMO: A espécie Amburana cearensis ocorre em regiões semiáridas, encontrando-se dispersa em áreas do bioma 

Caatinga, onde é empregada em diferentes usos, dentre eles, na restauração florestal e recuperação de áreas degradadas. 

Contudo, nessas regiões há ocorrência de solos salinizados em virtude, principalmente, das condições edafoclimáticas, 

caracterizada principalmente com baixos ou irregulares índices pluviométricos. Em muitas espécies, esse estresse imposto 

pelo meio ambiente é capaz de inibir a germinação e o estabelecimento inicial da plântula. Isso ocorre não somente pela 

redução do gradiente de potencial hídrico entre a semente e o solo, mas também pela inibição da mobilização das reservas. 

Dessa forma, é importante conhecer, nos trabalhos de reflorestamento, a tolerância à salinidade das espécies, minimizando 

a probabilidade de perda dos recursos investidos. Nesse contexto, objetivou-se através do presente trabalho avaliar o 

efeito de diferentes concentrações salinas na água de irrigação no desenvolvimento inicial de plântulas de cumarú (A. 

cearensis). O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Ecofisiologia Vegetal da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA), Mossoró-RN. As sementes foram obtidas a partir de frutos colhidos em matrizes do campus central da 

Universidade Federal Rural do Semi-árido, em Mossoró, RN, realizou-se a desinfestação superficial das sementes, que 

consistiu em submergi-las em álcool 70% por 30 segundos e em seguida, em solução de hipoclorito de sódio 2% por 60 

segundos, seguido de três enxágues com água de osmose reversa. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, 

com cinco tratamentos e quatro repetições, e 50 sementes em cada parcela. Os tratamentos foram constituídos das 

concentrações salinas 0,0 (água de osmose reversa); 3,0; 6,0; 9,0 e 12,0 dSm-1, obtidas através da adição de NaCl em água 

de osmose preparada para as condutividades pré-estabelecidas. Durante a condução do experimento as irrigações foram 

feitas com água de osmose, com pulverizador manual, até a promoção da capacidade de campo. As bandejas foram 

verificadas diariamente quanto à necessidade de irrigação, e irrigadas sempre que a superfície do substrato mostrou 

alteração de cor, indicando diminuição da saturação.  Ao final do experimento, a partir de uma amostra de 10 plantas 

representativas de cada repetição, analisaram-se os seguintes critérios: altura, diâmetro do colo, número de folhas, largura 

e o comprimento do maior folíolo. A salinidade interferiu negativamente em todas as variáveis avaliadas de forma 

proporcional ao aumento da concentração salina na água de irrigação das plântulas de cumarú. Contudo, observa-se certa 

tolerância da espécie a essa condição de estresse tendo em vista que as plântulas não apresentaram morte ou toxidez 

aparente, somente redução em seu crescimento. 

Palavras-chave: cumarú, salinidade, qualidade fisiológica. 
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RESUMO: Uma das fases mais relevantes na produção de mudas nativas é a fertilização do substrato. Para garantir a 

sobrevivência das plantas no seu ambiente natural tem-se investido bastante em fertilizantes na fase de viveiro, 

negligenciando-se, muitas vezes, as dosagens nutricionais exigidas pelas mais diversas espécies florestais. Vale ressaltar 

ainda que os programas de recuperação de áreas degradadas exigem, normalmente, um volume de mudas expressivo e 

que no ambiente de Caatinga as intempéries climáticas eliminam um percentual robusto delas ainda nas primeiras semanas 

de campo, potencializando os investimentos financeiros. Diante disso, esse ensaio teve como objetivo testar diversas 

dosagens de adubos e avaliar o crescimento inicial de mudas de Guazuma ulmifolia Lam. (mutamba). A condução do 

experimento se deu em casa de vegetação com 30% de sombreamento na Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) em Mossoró, Rio Grande do Norte. O delineamento adotado foi o delineamento inteiramente casualizado, 

com oito repetições e quatro plantas por parcela. Os tratamentos compreenderam oito dosagens, sendo elas:  T1=Solo; 

T2= Solo+300 mg dm³ de superfosfato simples; T3= Solo+70 mg dm³ de micronutrientes quelatilizados (EDTA); T4= 

Solo+300 mg dm³ de superfosfato simples+70 mg dm³ de micronutrientes quelatilizados (EDTA); T5= Solo+ Composto 

Orgânico (25%); T6= Solo+ composto orgânico (25%) +300 mg dm³ de superfosfato simples; T7= Solo+ composto 

orgânico (25%)+70 mg dm³ de micronutrientes quelatilizados (EDTA); T8= Solo+ Composto Orgânico (25%)+300 mg 

dm³ de superfosfato simples+70 mg dm³ de micronutrientes quelatilizados (EDTA). As sementes foram coletadas no 

município de Apodi-RN, no mês de novembro/2018 e tiveram a dormência superada em ácido sulfúrico concentrado 

sendo, em seguida, semeadas três unidades diretamente em cada sacola de polietileno, com capacidade de 1,4L. Após a 

emissão do primeiro par de folhas verdadeiro as plântulas excedentes foram desbastadas e iniciaram-se as avaliações não 

destrutivas, onde foram mensurados: o comprimento da parte aérea (CPA), com auxílio de uma régua graduada em 

centímetros; o diâmetro do coleto (DC), com o auxílio de um paquímetro digital e a contagem do número total de folhas 

(NF). Por fim, os dados obtidos foram tabulados em planilha eletrônica e gerados gráficos para análise do crescimento e 

desenvolvimento das mudas de mutamba. Quanto aos resultados, o tratamentos T3, T5, T6, T8 obtiveram os melhores 

resultados de crescimento e desenvolvimento das plantas, atingindo os parâmetros adequados para irem a campo ao 42º 

dia. Os tratamentos T4 e T2 estavam aptos ao 70º e 98º dias, respectivamente, enquanto os demais não atingiram os 

critérios durante o período observado. O período entre o 28º e o 84º dia foi no qual houve maior incremento no diâmetro 

e na altura, e que o índice de robustez se manteve dentro dos valores recomendados pela literatura. Tais respostas se 

deveram à melhor resposta da espécie aos solos com maior aporte de matéria orgânica, característicos de zonas próximas 

a rios. Na combinação do tratamento T7, possivelmente houve imobilização dos micronutrientes pela matéria orgânica. 

Diante disso, recomenda-se para essa espécie, nessas condições, tão somente o uso de três partes de substrato e uma parte 

de composto orgânico a base de componentes vegetais, durante o cultivo pelo período mínimo de 42 dias para a produção 

de mudas de qualidade aptas ao plantio em campo. 

Palavras-chave: Mutamba, Nutrição mineral, Bioma Caatinga, Reflorestamento. 
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RESUMO:A restauração de áreas degradadas utilizando o método de plantio tem início na produção de mudas nativas. 

Essas mudas são produzidas em viveiros e/ou sementeiras de grande ou pequena escala, nos quais podem-se observar 

diferentes métodos de produção. Na região metropolitana do Recife predomina-se viveiros de pequena escala e as 

informações sobre o ritmo de crescimento de mudas florestais são escassas. Com isso, o presente trabalho tem por objetivo 

avaliar o crescimento inicial de mudas florestais de Canafístula (Peltophorumdubium), Jatobá (Hymenaeacourbaril) e 

Urucum (Bixaorellana). A coleta dos dados foi realizada no Viveiro Florestal do Departamento de Ciência Florestal da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizado no município de Recife. O local possui uma área de 2000 m² e é 

composto por 25 canteiros, duas casas de vegetação e um galpão. Sendo assim, foi realizada a quebra de dormência da 

Canafístula e do Urucum por escarificação mecânica, e do Jatobá por escarificação mecânica seguida de embebição em 

água corrente por 48 h. Foram utilizados saquinhos de 14,5 dm³, com substrato composto por areia, terra de barranco e 

esterco de caprino, na proporção volumétrica de 1:1:1. As sementes de Canafístula, Jatobá e Urucum foram semeadas, 

respectivamente, nos dias 28/07/2018, 24/08/2018 e 21/08/2018, sob 5 mm de irrigação diária. Para a mensuração das 

mudas usou-se o paquímetro para o diâmetro de colo em milímetro e fita métrica para a altura em centímetro. Foram 

mensuradas no total 57 mudas, sendo 28 de Canafístula, 17 de Urucum e 12 de Jatobá. Cada espécie foi mensurada 6, 5 

e 6 meses após a emergência da planta, respectivamente. Além da média de diâmetro e altura, foram avaliados desvio 

padrão e intervalo de confiança superior e inferior de cada espécie. Com os resultados obtidos, foi constatado na 

Canafístula que o diâmetro de colo médio (+desvio padrão) foi de 10,7 (3) mm e altura média de 65,5 (18,6) cm. No 

urucum foi de 6,2 (1,5) mm e 42,2 (14) cm e no Jatobá foi 6,3 (1,1) mm e 49,7 (13,3) cm. Nos intervalos de confiança 

superior e inferior estudados das 3 espécies, o resultado para o diâmetro de colo da Canafístula foi de 12 mm para o 

superior e 9,4 mm para o inferior, para a altura foi de 73,7 cm para o superior e 57,4 para o inferior. Para o Urucum 

obteve-se no intervalo de confiança do diâmetro de colo 6,9 mm para o superior e 5,6 mm para o inferior e na altura 48,4 

cm para o superior e 36,1 cm para o inferior. Para o Jatobá o intervalo de confiança do diâmetro de colo foi de 6,8 mm 

para o superior e 5,8 mm para o inferior e para altura foi 55,5 cm para o superior e 43,8 cm para o inferior. Segundo a 

literatura, a Canafístula desenvolve-se bem sob pleno sol, tendo uma média de altura de 30 cm em viveiro florestal 

localizado no Rio de Janeiro aos 5 meses de idade. Enquanto que o urucum se desenvolve melhor quando sombreado, 

tendo uma média de altura de 20 cm em 110 dias em trabalho realizado no Mato Grosso do Sul. Em Manaus, o Jatobá 

apresentou média de altura de 30 cm em 5 meses com sombreamento de 70%. Frente ao que foi observado, nos resultados 

e na literatura, pode-se dizer que as 3 espécies estão se desenvolvendo muito bem em pleno sol, o que as tornam uma 

ótima opção para a restauração de áreas degradadas na região e para produção de mudas em outros viveiros, sendo a 

Canafístula a planta que melhor se adaptou ao substrato e as condições climáticas da região. 

Palavras-chave: Mudas nativas, Mensuração, Reflorestamento. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar o índice de velocidade de germinação (IVG) e desenvolvimento 

inicial da espécie florestal Handroanthus albus sob quatro diferentes tipos de sombreamentos e quatro misturas de 

substratos. As sementes foram coletadas de uma única matriz localizada na cidade de Palmeiras do Piauí, no mês de 

setembro de 2018, colocadas em sacos germinativos (20 cm x 10 cm) com quatro misturas de substratos, nas diferentes 

concentrações T1: Arroz (30%) + Esterco caprino (70%); T2: Areia (80%) + Arroz (20%); T3: Esterco caprino (60%) 

+ Areia (40%); e T4: Areia (40%) + Arroz (20%) + Esterco caprino (40%), após, condicionadas à sombreamentos 

controlados por telas de polietileno de cor preta a: 0% (Pleno Sol), 35%, 50% e 80%, cobrindo os espaços superiores e 

laterais. Instaladas em uma área dentro da Universidade, utilizou-se Delineamento inteiramente casualizado (DIC), em 

esquema fatorial 4x4, com 10 repetições por tratamento. A instalação do experimento foi realizada no dia 24 de 

novembro de 2018 e finalizando no dia 04 de janeiro de 2019, totalizando 41 dias. A fórmula de Maguire foi utilizada 

para determinar o IVG (IVG=G1/T1+G2/T2...+Gn/Tn), onde G: Número de plântulas germinadas ocorridas a cada dia; T: 

Tempo (Dias). Também fora avaliado massa fresca (MF) e massa seca (MS) das partes aérea (PA) e radicular (PR). Os 

dados foram processados através do sistema computacional R (2014). Os resultados obtidos mostraram que, no IVG os 

fatores tratamento e sombreamento mostrou-se significativo (P<0,01), não havendo interação entre os fatores, do qual o 

tratamento 3 (T3) apresentou maior média não diferindo dos demais pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. A massa 

fresca da parte aérea (PA) mostrou-se significativa para o tratamento (P<0,01) e sombreamento significativa a 5% 

(P<0,05), enquanto à interação dos fatores não foi significativa. A partir do teste de médias o tratamento 3 (T3) no 

sombreamento 50% apresentou a maior média, seguido do tratamento 3 (T3) no sombreamento 80%, diferenciando-se 

dos demais significativamente. Já para a massa seca da parte aérea (PA) apenas o fator tratamento mostrou-se 

significativo a(P<0,01), não havendo interação entre os fatores. Para a massa fresca da parte radicular (PR) houve 

significância a 5% (P<0,05) para o sombreamento e a interação entre os fatores, sendo que o tratamento 3 (T3) no 

sombreamento 50% apresentou a maior média. A massa seca da parte radicular apresentou significância para o fator 

tratamento a 1% (P<0,01) e interação a 5% (P<0,05). Vale salientar que, os tratamentos 3 e 4 obtiveram o maior 

percentual de germinação (100%), tanto no sombreamento de 50% quanto no de 80%. Conclui-se que, o índice de 

velocidade germinativo (IVG) apresentou melhor desempenho para os níveis de sombreamento de 50 e 80%, juntamente, 

com a influência Tratamento 3: Esterco caprino (60%) + Areia (40%). 

Palavras-chave: Desempenho, Germinação, Ipê, Plântulas. 
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DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE IPÊ AMARELO (Handroanthus chrysotrichus 

(Mart. ex DC.) Mattos) EM DIFERENTES SUBSTRATOS 

 

Icaro Thiago Oliveira Costa¹*, Raiany de Oliveira Silva1, Amanda Cavalcante da Silva1, Edvania Araujo 

Lima1. 

 
¹ Universidade Federal do Piaui  

*E-mail: icarooliveira56@gmail.com 

 
RESUMO: O sucesso na produção de mudas, depende de vários fatores, dentre os quais estão o uso de boas progênies, 

o substrato utilizado e as condições adequadas para a espécie em estudo. O ipê amarelo, espécie nativa do Cerrado 

brasileiro possui alto valor, tanto ecológico como para fins comerciais, como o paisagismo. No entanto existe uma 

carência no que tange as pesquisas voltadas para espécies nativas do Cerrado. Tendo isso em vista, o presente estudo 

objetivou-se avaliar o desenvolvimento inicial da espécie florestal nativa ipê amarelo (Handroanthus albus), analisando 

seu comportamento em diferentes substratos e sombreamentos, os quais contendo quatro tipos de sombreamentos e quatro 

amostras de substratos diferentes misturadas em diferentes porcentagens. A coleta das sementes foi realizada de uma 

única matriz, onde está localizada no município de Palmeira do Piauí, obtidas no mês de setembro de 2018, logo em 

seguida colocadas em sacos polietilenos para posterior germinação (20 x 10 cm) cada um contendo quatro substratos em 

diferentes porcentagens e/ou concentrações, T1: Arroz (30%) + Esterco caprino (70%); T2: Areia (80%) + Arroz (20%); 

T3: Esterco caprino (60%) + Areia (40%); e T4: Areia (40%) + Arroz (20%) + Esterco caprino (40%). O delineamento 

utilizado foi o DIC (delineamento inteiramente casualizado), com dez repetições, oito parcelas e quatro tratamentos, 

totalizando 160 mudas. Foi utilizada uma semente por recipiente, com verificações diárias para a realização da avaliação 

do número de plantas vivas. As variáveis analisadas foram massa fresca e a massa seca da parte aérea e radicular. Os 

dados foram submetidos às análises de variância (ANOVA) a 5% de probabilidade e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tuckey a 5% de probabilidade, também foi calculado o coeficiente de variação. As análises citadas acima foram 

realizadas utilizando o Sistema Computacional R (2014). Os resultados obtidos denotaram que o índice velocidade de 

germinação (IVG) entre os tratamentos e os sombreamentos teve maior significância no T3: (Esterco caprino 60% + Areia 

40%) e no sombrite a 50%. Além de que apresentou maior espessura no diâmetro do coleto e altura apresentando os 

melhores valores do IQM (índice de qualidade de mudas), em relação aos outros tratamentos e sombreamentos. O 

crescimento vegetativo do cultivar apresentou maior crescimento vegetativo apresentou maior valor de acúmulo de 

matéria seca total também no T3: (Esterco caprino 60% + Areia 40%) e no sombrite a 50%. Dessa forma, fica evidente 

que o Tratamento 3, associado ao sombrite de 50% é o que apresentou melhores resultados no desenvolvimento inicial 

da espécie em questão. 

Palavras-chave: Espécie nativa, Cerrado, Índice de velocidade de germinação. 
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DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE LEUCENA (Leucaena leucocephala (Lam.) De 

Wit) EM DIFERENTES SUBSTRATOS 

 

Icaro Thiago Oliveira Costa¹*, Raiany de Oliveira Silva¹, Amanda Cavalcante da Silva¹, Millena Ayla da 

Mata Dias¹, Edivania Araujo Lima¹. 

 
¹ Universidade Federal do Piaui  

*E-mail: icarooliveira56@gmail.com 

 
RESUMO: A utilização de leguminosas em programas de recuperação de áreas degradadas, ganha cada vez mais força 

frente ao cenário atual, por ser uma pratica mais simples e viável em áreas com alguma perturbação ou, como na maioria 

das vezes, em áreas que sofreram com a intensa atividade agropecuária. As leguminosas apresentam um fator importante 

no que tange à recuperação dessas áreas, uma vez que as mesmas conseguem reter o nitrogênio atmosférico no solo, 

processo conhecido como Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN), é a partir desse processo que é possível substituir 

parcial ou totalmente um solo, sem a necessidade de adubação nitrogenada. Na presente pesquisa, destaca-se a leguminosa 

arbórea Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. Tal espécie, apresenta relevante importância no âmbito econômico e 

ecológico, no qual podemos destacar desde a utilização da madeira, até usos como quebra ventos e no manejo e 

conservação do solo. Dessa maneira, o objetivo central desta pesquisa foi avaliar o desenvolvimento inicial da espécie 

florestal nativa Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit, analisando seu incremento em diferentes cenários contendo quatro 

tipos de sombreamentos e quatro amostras de substratos diferentes misturadas em porcentagem. A coleta das sementes 

foi realizada de uma única matriz, onde está localizada na Universidade Federal do Piauí (UFPI), obtidas no mês de 

novembro de 2018, logo em seguida colocadas em sacos germinativos de polietileno (20x10 cm) cada um contendo quatro 

substratos em diferentes porcentagens e/ou concentrações, T1: Arroz (30%) + Esterco caprino (70%); T2: Areia (80%) + 

Arroz (20%); T3: Esterco caprino (60%) + Areia (40%); e T4: Areia (40%) + Arroz (20%) + Esterco caprino (40%). O 

experimento foi conduzido visando avaliar a influência de diferentes substratos no desenvolvimento de mudas de leucena 

durante um período de 40 dias. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 10 repetições 

para a espécie e um total de 160 mudas. Foi utilizada uma semente por recipiente, com verificações diárias para realizar 

a avaliação do número de plantas vivas. As variáveis analisadas foram: Índice de velocidade de germinação (IVG) 

segundo a formula de Maguire, massa fresca e a massa seca da parte aérea e radicular. Os dados foram submetidos às 

análises de variância (ANOVA) a 5% de probabilidade e as médias foram comparadas pelo teste de Tuckey a 5% de 

probabilidade, também foi calculado o coeficiente de variação. As análises citadas acima foram realizadas utilizando o 

Sistema Computacional R (2014). Os resultados obtidos denotaram que o índice velocidade de germinação (IVG) entre 

os tratamentos e os sombreamentos teve maior significância no T3: (Esterco caprino 60% + Areia 40%) e no sombrite a 

50%. Além de que apresentou maior espessura no diâmetro do coleto e altura apresentando os melhores valores do IQM 

(índice de qualidade de mudas), em relação aos outros tratamentos e sombreamentos. O crescimento vegetativo do cultivar 

apresentou maior crescimento vegetativo e maiores valores de acúmulo de matéria seca total também no T3: (Esterco 

caprino 60% + Areia 40%) e no sombrite a 50% para a parte aérea. No entanto, para a parte radicular, o T4 sem 

sombreamento, foi o que apresentou maior acumulo de matéria seca da parte radicular. 

Palavras-chave: Espécie nativa, Cerrado, Índice de velocidade de germinação. 
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DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber 

ex Ducke)) NO MUNICÍPIO DE CANÃA DOS CARAJÁS-PA 

 

Kamila da Silva Teles Gonçalves¹*, Hermogenes Ronilson Silva de Sousa¹, Kessy Jhonnes Soares da Silva¹, 

Nayra Beatriz de Souza Rodrigues¹, Gabriel Costa Galdino¹, Daiane de Cinque Mariano¹ 
 
¹ Universidade Federal Rural da Amazônia 

*Email:kamilateles659@gmail.com 

 

RESUMO: O Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby, popularmente conhecido como 

Paricá, pertence à família Fabaceaee se caracteriza como uma espécie arbórea caducifólia de grande porte, com árvores 

que alcançam de 20 a 30 m de altura e diâmetro de até 1,2 m, que ocorre nas florestas da Amazônia e,devido importância 

socioeconômica e rápido crescimento, tem sido utilizada em programas de reflorestamento. Objetivou-se por meio deste 

trabalho avaliar o desenvolvimento por meio da correlação de Pearson (r) entre altura de plantas (AP) e diâmetro ao nível 

do solo (DNS), o percentual de mortalidade (PM) e o incremento médio de AP e DNS de mudas de Paricá, em uma área 

de restauração florestal.O experimento foi conduzido na Fazenda Santa Rita da União – Bloco III, localizada no entorno 

da Floresta Nacional de Carajás, zona rural do município de Canaã dos Carajás – PA. A classificação climática da região, 

de acordo com Köppen, é “Awi”. O preparo da área para o plantio consistiu em capina química da pastagem já existente, 

seguido do balizamento, piqueteamento da área, abertura de  covas (30 x 30 x 30 cm de profundidade) e plantio das mudas 

rustificadas com média de 30 cm de altura, durante o mês de fevereiro de 2018. Os tratos culturais como roçagem de 

gramíneas, coroamento, controle de formigas e fertilizações foram realizados sempre que necessários. As avaliações 

foram efetuadas em fevereiro e outubro de 2018 e janeiro de 2019 para quantificar o percentual de plântulas mortas e 

correlacionar AP e DNS. O DNS foi realizado com o uso de um paquímetro manual. A AP foi mensurada, tendo como 

padrão de medição a nível do solo até a gema apical superior, com o auxílio de fita métrica e, a partir dos dados levantados, 

calculou-se as variáveis de interesse a partir do software Excel (2016). Observou-se correlação moderada (r = 0,55) entre 

AP e DNS no mês de fevereiro, seguido de outubro com fraca correlação positiva entre as variáveis (r = 0,35), que ocorreu, 

provavelmente, devido as mudas estarem no período inicial de crescimento, sofrendo grande influência dos fatores 

ambientais em seu crescimento primário e secundário (altura e diâmetro, respectivamente). No mês de janeiro o 

coeficiente de correlação foi de 0,90, representando o período de estabelecimento ou estabilidade do povoamento quanto 

ao seu crescimento. A correlação entre o DNS e AP sofreu influência direta do meio devido, principalmente, a redução 

da disponibilidade hídrica ao longo das avaliações, apresentando precipitação acumulada de 1581,4 mm e temperatura 

média de 25ºC desde o plantio até janeiro de 2019. A PM apresentou aumento ascendente ao longo do período de 

avaliação, com perda de 42% dos indivíduos ao final das avaliações. Este aumento na mortalidade relaciona-se as 

características climáticas da região, pois embora o Paricá seja uma espécie resiliente em ambientes com grande grau de 

limitação, os fatores como temperatura e disponibilidade hídrica, atuam negativamente para o desenvolvimento da 

espécie. Em relação aos incrementos médios avaliados, AP e DNS apresentaram em um ano AP de 1,45m e DNS de 

2,016cm, sendo considerado expressivo, segundo o parâmetro utilizado. Apesar de o Paricá ser uma espécie nativa da 

região, a baixa precipitação anual do ano de 2018 prejudicou o desenvolvimento de mudas em área de recuperação no 

município de Canaã dos Carajás.  

Palavras-chave:Restauração florestal; Povoamento vegetal; Mensuração florestal. 
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EFEITO DE DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO EM MUDAS DE JABORANDI  

 
Genilda Canuto Amaral¹, Tiago Moreira de Oliveira ²*, Rogério de Souza Nóia Junior3, Thales Braga 

Capetine1, Luciana de Souza Lorenzoni Paschoa1, José Eduardo Macedo Pezzopane1 

 
¹ Universidade Federal do Espírito Santo 

² Universidade Federal de Uberlândia 
3 Universidade de São Paulo 

*E-mail: tmofloresta@gmail.com 

 
RESUMO: O Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardlew conhecido popularmente como Jaborandi, é uma das espécies 

medicinais brasileiras de maior destaque, possuindo grande relevância para as indústrias farmacêuticas, farmoquímicas e 

de cosméticos devido ao seu princípio ativo pilocarpina. O jaborandi é a única fonte natural do alcalóide imidazolico 

pilocarpina, substância utilizada principalmente em tratamento do glaucoma e xerostomia. Esse princípio ativo é regulado 

pelo seu metabolismo secundário e ajustado pelos mecanismos fisiológicos, sendo presente em maiores quantidades nas 

folhas da espécie. Os fatores abióticos são atuantes nesses processos, sobretudo a disponibilidade de água, visto seu efeito 

nos processos bioquímicos e desenvolvimento vegetativo. Neste sentido, com o presente trabalho objetivou-se avaliar o 

efeito do estresse hídrico no crescimento de mudas de Jaborandi. Mudas de Jaborandi com idade média de seis meses 

foram conduzidas em casa de vegetação com temperatura média de 27°C e umidade relativa média do ar de 91%, por um 

período de nove meses. Foram aplicados três níveis de irrigação como tratamento: 90% (Lâmina 1, considerada como 

controle), 65% (Lâmina 2) e 45% (Lâmina 3) da capacidade máxima de retenção de água do substrato, o controle da 

umidade do substrato foi realizado através de pesagens diárias. Após o período de restrição hídrica, as seguintes variáveis 

foram analisadas: altura (cm), massa seca total (g) e área foliar (cm2). Posteriormente os dados foram submetidos a análise 

de variância e médias comparados pelo teste de Tukey (p≤0,05). Os resultados de todas as variáveis avaliadas nas mudas 

de jaborandi submetidas à lâmina 2 não se diferenciaram das submetidas à lâmina 1. Contudo, as mudas submetidas à 

lâmina 3, apresentaram redução significativa em todas as variáveis. As mudas submetidas à lâmina 3 controlaram a 

abertura estomática limitando a taxa fotossintética. Além disso, o efeito do déficit hídrico, causados pela lâmina 3, 

afetaram negativamente as variáveis altura, massa seca total e área foliar, reduzindo-as em 35%, 67% e 60%, 

respectivamente, em relação as mudas conduzidas em condições ótimas de disponibilidade hídrica (lâmina 1). Como não 

houve diferença para variáveis estudadas entre as mudas submetidas às lâminas 1 e 2, consideramos que com estas lâminas 

as mudas mantiveram os processos fisiológicos e metabólicos em normal funcionamento favorecendo o crescimento 

ótimo da espécie. Embora saibamos que os nossos resultados são provenientes de um único experimento realizado em 

casa de vegetação com condições controladas, consideramos estes como um primeiro indicativo de que lâminas iguais ou 

superiores a 65% da capacidade máxima de retenção de água não afetam o crescimento de mudas de jaborandi. Assim, 

incitamos que mais trabalhos, a nível de campo e casa de vegetação, sejam realizados para que os nossos resultados sejam 

confrontados e, assim, seja definido uma lâmina adequada para ser adotada por produtores e em viveiros de mudas.  

Palavras-chave: Pilocarpus microphyllus, crescimento, condições ambientais, estresse abiótico 
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EFEITO DO SUBSTRATO E SOMBREAMENTO NA ALTURA INICIAL DE Mimosa 

caesalpiniaefolia Benth. 
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Soares de Freitas1 

 
¹ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  
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RESUMO: O estudo teve como objetivo avaliar a influência de diferentes níveis de sombreamentos e tipos de substratos 

na altura inicial das mudas da Mimosa caesalpiniaefolia, popularmente conhecida como Sabiá, visto que são fatores que 

atuam diretamente em seu desenvolvimento. O trabalho foi realizado na área da Fazenda Experimental Vegetal da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), durante os meses de novembro e dezembro de 2018 em 

delineamento inteiramente casualizado com 15 repetições, sendo os tratamentos arranjados em esquema de parcela 

subdividida.  A parcela foi composta por três níveis de sombreamento (70%, 50% e 0%) e a sub parcela de quatro tipos 

de substratos (100% solo; 70% solo e 30% esterco; 70% solo e 30% húmus; 70% solo e 30% composto), totalizando 180 

plantas. O solo utilizado no experimento é oriundo dos primeiros 40 cm de profundidade de um Latossolo Amarelo 

distrófico, textura média coletado no Campus da UFRB. As sementes foram postas para germinar de forma direta em 

sacos pretos de polietileno com dimensões 18x25x0,15. As avaliações ocorreram aos 35 dias, onde foram mensurados a 

altura e o diâmetro de cada planta. No decorrer do experimento foram realizadas a remoção de plantas espontâneas, a 

irrigação foi diária, manualmente, através de regadores. Os dados coletados das mudas foram submetidos a análises de 

variância e, posteriormente, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. O 

programa estatístico utilizado foi o R 3.4.0.  Os níveis de sombreamento e os substratos testados no experimento 

interagiram influenciando o desenvolvimento da planta, altura e diâmetro. Com relação à altura, independente dos níveis 

de sombreamento testados, as mudas de M. caesalpiniaefolia obtiveram os melhores resultados quando cultivados nos 

substratos 70% terra e 30% esterco; 70% terra e 30% húmus. Porém, quando expostas a luminosidade total, 0% de 

sombreamento, a altura das mudas não diferiu estatisticamente nos substratos testados. Acarretando em um menor 

crescimento quando comparado aos demais sombreamentos, contudo acredita-se que o resultado, ocorreu devido ao 

elevado aumento na temperatura principalmente nas folhas aumentando assim sua respiração, ocasionando o fechamento 

de seus estômatos reduzindo a absorção de carbono. Para o diâmetro o comportamento dos dados foi similar a variável 

altura, porém, quando as mudas foram submetidas a 0% de sombreamento e ao sombreamento de 70% não houve 

diferença estatística para os substratos testados. Estima-se que resultado obtido ocorreu devido que no período inicial as 

mudas desenvolvem em seu sistema radicular, na absorção de nutrientes, na garantia de estabilidade e em seu crescimento. 

O nível de sombreamento que proporcionou o melhor desenvolvimento as mudas de M. caesalpiniaefolia foi a de 30%, 

acredita-se que o fato ocorreu pois nas condições de maior sombreamento as plantas apresentam maior habilidade de se 

adaptar a condição do ambiente, afim de encontrar luz para  realizar fotossíntese, salientando que a baixa temperatura nas 

folhas estimula na abertura dos estômatos e fixação de carbono contribuindo em seu crescimento, além de deter de uma 

melhor condição de umidade em seu sistema radicular que estimula seu crescimento. Conclui-se que as mudas de M. 

caesalpiniaefolia apresentaram o melhor desenvolvimento aos trinta e cinco dias de avaliação quando produzidas ao nível 

de sombreamento de 30% nos substratos 70% terra e 30% esterco; 70% terra e 30% húmus. 

Palavras-chaves: Sabiá, Luminosidade, Adubo 
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EFICIÊNCIA GERMINATIVA E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE Leucaena leucocephala SOB 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar o índice de velocidade de germinação (IVG)  e desenvolvimento 

inicial da espécie florestal Leucaena leucocephala sob quatro diferentes tipos de sombreamentos e quatro misturas de 

substratos. A coleta das sementes foi realizada em uma matriz contida no Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Bom Jesus-PI, entre os meses de Junho e Julho de 2018, sendo tratadas por 

escarificação mecânica, e colocadas em sacos germinativos (20 cm x 10 cm) com quatro misturas de substratos, nas 

diferentes concentrações T1: Arroz (30%) + Esterco caprino (70%); T2: Areia (80%) + Arroz (20%); T3: Esterco caprino 

(60%) + Areia (40%); e T4: Areia (40%) + Arroz (20%) + Esterco caprino (40%), após, condicionadas à sombreamentos 

controlados por telas de polietileno de cor preta a: 0% (Pleno Sol), 35%, 50% e 80%, cobrindo os espaços superiores e 

laterais. Instaladas em uma área dentro da Universidade, utilizou-se Delineamento inteiramente casualizado (DIC), em 

esquema fatorial 4x4, com 10 repetições por tratamento. A instalação do experimento foi realizada no dia 24 de novembro 

de 2018 e finalizando no dia 04 de janeiro de 2019, totalizando 41 dias. A fórmula de Maguire foi utilizada para determinar 

o IVG (IVG=G1/T1+G2/T2...+Gn/Tn), onde G: Número de plântulas germinadas ocorridas a cada dia; T: Tempo (Dias). 

Também fora avaliado massa fresca (MF) e massa seca (MS) das partes aérea (PA) e radicular (PR). Os dados foram 

processados através do sistema computacional R (2014). Os resultados obtidos mostraram que, no IVG apenas o fator 

tratamento mostrou-se significativo (P<0,01), não havendo interação entre os fatores, do qual o tratamento 3 (T3) 

apresentou maior média não diferindo dos demais pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. A massa fresca da parte aérea 

(PA) mostrou-se significativa (P<0,01) para o tratamento e sombreamento, sendo a interação entre os fatores significativa 

a 5% (P<0,05), a partir do teste de médias o tratamento 3 (T3) e sombreamento (50%) apresentou o maior desempenho, 

diferenciando-se dos demais, que não diferiram entre si significativamente. Já para a massa seca da parte aérea (PA) 

apenas o fator tratamento mostrou-se significativo (P<0,01), não havendo interação entre os fatores. Para a massa fresca 

e seca radicular (PR) houve significância  a 1% (P<0,01) para o tratamento, sombreamento e interação entre os fatores, 

sendo que o tratamento 4 (T4) a pleno sol (0%) apresentou a maior média diferindo das demais. Vale salientar que, os 

tratamentos 3 e 4 obtiveram o maior percentual de germinação (70%), tanto no sombreamento a 50% e 80%. Concluímos, 

portanto, que o índice de velocidade germinativo (IVG) foi influenciado apenas pelo tipo de tratamento não importando 

os níveis de sombreamento, e ainda sem interação entre os mesmos. Os tratamentos com melhor desempenho foram o 

T3: Esterco caprino (60%) + Areia (40%); e T4: Areia (40%) + Arroz (20%) + Esterco caprino (40%).  

Palavras-chave: Desempenho, Germinação, Leucena, Plântulas. 
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ENRAIZAMENTO DE MINIESTACAS DE AZADIRACHTA INDICA A. JUSS EM SUBSTRATOS 

ALTERNATIVOS 

 

Erika Rayra Lima Nonato¹*, Eder F. Arriel1, Juliana Araújo Leite1, Mellina Nicácio da Luz1, Lenita 

Goncalves da Costa¹ e Izabel dos Santos Dias¹ 
 

1 Universidade Federal de Campina Grande  

* E-mail: kinhalima14@hotmail.com 

 

RESUMO: A Azadirachta indica A. Juss (Nim) é uma espécie nativa da Ásia e da África, possui boa distribuição em 

regiões de clima tropical e subtropical, como o Brasil. Na região semiárida do nordeste brasileiro, a espécie possui 

destaque na arborização urbana. O presente estudo teve como objetivo avaliar a propagação clonal pela técnica de 

miniestaquia da Azadirachta indica A. Juss (Nim) em função de substratos compostos por materiais alternativos 

disponíveis na região de Patos-PB. Avaliou-se seis tratamentos em delineamento inteiramente casualizado, em parcelas 

constituídas de três miniestacas, com três repetições. O experimento foi realizado utilizando propágulos vegetativos de 

um minijardim clonal da espécie, localizado no Viveiro Florestal da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal, na 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Patos-PB. Foram coletadas no minijardim brotações, 

confeccionadas miniestacas e as mesmas foram plantadas em tubetes contendo os substratos a serem avaliados. Foram 

coletados dados de massa seca de raízes, massa seca da parte aérea, massa seca total e agregação do substrato às raízes. 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Lillierfors (D), tendo apresentado distribuição normal. Realizou-

se a análise de variância, teste F e a comparação das médias pelo teste de Scott-Knott. Em relação aos parâmetros 

coletados, os melhores resultados foram obtidos pelo substrato composto por 50% de casca de coco verde + 50% do 

coproduto resultante da extração de vermiculita.  

Palavras-chave: miniestaquia, propagação clonal, impacto ambiental. 
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ESTIMATIVAS DE PARÂMETROS GENÉTICOS PARA CARACTERES DE CRESCIMENTO EM 

TESTE DE PROGÊNIES DE Parkia platycephala Benth.  

 

Clarice Ribeiro Cardoso¹*, Dandara Yasmim Bonfim de Oliveira Silva², Aldeni Silva de Lima¹, Séfora Gil 

Gomes de Farias¹, Graziele Nunes Lopes dos Santos¹, Daniele Cristina Pereira de Matos¹ 

 
¹ Universidade Federal do Piauí.  

² Universidade Estadual Paulista.  

*clara-ribeiro94@outlook.com 

 
RESUMO: Ao longo dos anos, a intensificação da fragmentação de áreas florestais e suas consequências, especialmente 

relacionadas a perda da variabilidade genética das populações naturais, tem gerado preocupação por parte dos cientistas 

e sociedade em geral. A perda da variabilidade genética reduz a habilidade das populações de se adaptarem às mudanças 

ambientais, sendo portanto, de extrema relevância para a persistência evolutiva das espécies. 
A Parkia platycephala Benth. é uma espécie nativa do nordeste do Brasil, muito utilizada para forragem, paisagismo, fins 

madeireiro e ambiental. A intensa exploração dos seus frutos para alimentação dos animais, em épocas de escassez de 

alimento, representa um risco à sua perpetuação. Diante disso, objetivou-se com o estudo estimar parâmetros genéticos 

para os caracteres altura e diâmetro em teste de progênies de P. platycephala. O teste de progênies de P. platycephala foi 

instalado em delineamento de blocos ao acaso (DBC), cada bloco com 45 progênies, e uma planta por parcela, totalizando 

40 blocos e 1800 plantas. O experimento está localizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Piauí em 

Alvorada do Gurgueia, Piauí. Aos trinta dias após o plantio, foram mensurados altura da parte aérea (ALT) e diâmetro do 

coleto (DC) das plantas. Para estimativa dos parâmetros genéticos e componentes de variância, foi utilizado o software 

genético-estatístico SELEGEN-REML/BLUP. Os valores obtidos para herdabilidade individual no sentido restrito (ℎ𝑎
2) 

foram medianos (0.24 e 0.49, para ALT e DC, respectivamente), demonstrando assim moderado controle genético para 

os caracteres estudados. Os valores de herdabilidade entre média de progênies (ℎ𝑚𝑝
2 ) foram superiores aos valores de a 

ℎ𝑎
2 , sendo estes 0,72 e 0,84, para ALT e DC, respectivamente. Como os valores de ℎ𝑚𝑝

2  foram superiores aos de ℎ𝑎
2 , isso 

implica em maior controle genético dos caracteres a nível de medias de progênies do que a nível individual. O Coeficiente 

de variação genética individual (𝐶𝑉𝑔𝑖) foi baixo para o diâmetro do coleto (0,42%) e alto para altura (11.85%), indicando 

assim maior variação genética para a altura das progênies. Os valores do coeficiente de variação relativa (𝐶𝑉𝑟) para as 

duas variáveis em estudo foram baixos, 0.25 para altura e 0.37 para o diâmetro. Ao analisar a influência do ambiente nos 

caracteres avaliados, notou-se que a altura por apresentar o maior coeficiente de variação experimental (𝐶𝑉𝑒) (23, 29%) 

obteve maior influência ambiental, diferentemente do diâmetro do coleto que obteve 𝐶𝑉𝑒 = 5.84%. As progênies de P. 

platycephala apresentam variabilidade genética para os caracteres avaliados, implicando assim em maiores ganhos 

genéticos por meio de seleção em programas de melhoramento genético. 

Palavras-chave: fava de bolota, genética quantitativa, conservação genética, variabilidade genética. 
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ESTRESSE HÍDRICO INDUZIDO POR SOLUÇÕES DE POLIETILENO GLICOL (6000) NA 

GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Parkia platycephala Benth.  

 

Clarice Ribeiro Cardoso¹*, Dandara Yasmim Bonfim de Oliveira Silva², Graziele Nunes Lopes dos Santos1, 

Daniele Cristina Pereira de Matos1, Séfora Gil Gomes de Farias1, Romário Bezerra e Silva1 

 
¹ Universidade Federal do Piauí 

² Universidade Estadual Paulista 

*E-mail: clara-ribeiro94@outlook.com 

 
RESUMO: As plantas estão sujeitas à diferentes condições de estresses ambientais, dentre os quais pode-se destacar o 

estresse hídrico como um fator limitante e de grande importância no processo germinativo das sementes e 

desenvolvimento de plântulas. Nesse sentido, estudos que visam avaliar os efeitos desse fator abiótico na germinação de 

sementes são fundamentais para se compreender as respostas ecofisiológicas das espécies quando submetidas a situações 

de restrição hídrica. Parkia platycephala é uma espécie arbórea, conhecida popularmente como fava-de-bolota, 

pertencente à família Fabaceae e ocorre naturalmente na região nordeste do Brasil e áreas de transição entre Cerrado ou 

Mata Atlântica e Caatinga. É uma espécie que se destaca pelo seu potencial forrageiro, paisagístico e ambiental. Partindo 

desse princípio, objetivou-se com o estudo avaliar o desempenho germinativo das sementes P. platycephala sob diferentes 

condições de estresse hídrico induzido por soluções de polietileno glicol 6000. O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente ao acaso, com cinco potenciais osmóticos (-0,2; -0,4; -0,8; -1,0; -1,2 MPa) e o controle, com quatro repetições 

de 25 sementes cada. Os frutos foram coletados de árvores matrizes localizadas no município de Bom Jesus, PI, e 

posteriormente levados ao laboratório, onde para a obtenção das sementes, realizou-se os processos de extração e 

beneficiamento. Antes da instalação do teste de germinação, as sementes foram submetidas a escarificação mecânica (lixa 

n°80) e desinfestadas com solução de hipoclorito de sódio 2% por 5 minutos. A semeadura foi realizada sobre papel 

germitest, sendo este umedecido com soluções de polietileno glicol (PEG 6000) de acordo com os tratamentos testados. 

O volume utilizado foi equivalente a 2,5 vezes o peso do papel. Para o umedecimento do controle foi usado água destilada. 

O teste de germinação foi conduzido em B. O. D (Demanda Química do Oxigênio) regulada a temperatura de 25°C, com 

fotoperíodo de 12 horas. As variáveis analisadas foram: porcentagem de germinação (%G), índice de velocidade de 

germinação (IVG) e tempo médio de germinação (TMG). Os dados foram submetidos à análise de variância e ao se 

observar efeito significativo, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foi observado 

efeito significativo (p ≤ 0,01) dos potenciais osmóticos testados para todas as variáveis analisadas. Dos potenciais 

osmóticos testados verificou-se germinação apenas nas sementes umedecidas com a solução de potencial -0,2 MPa (28%). 

Logo nota-se a grande sensibilidade das sementes de P. platycephala quando expostas a condições de restrição hídrica. 

A sensibilidade das sementes também é confirmada ao observar o desempenho germinativo das sementes do tratamento 

controle, no qual as sementes por estarem em condições hídricas apropriadas demostraram seu máximo vigor. No 

tratamento controle obteve-se máxima germinação (100%), índice de velocidade de germinação de 4,50 e um tempo 

médio de germinação de 7,95 dias. Estes resultados indicam que o estresse hídrico induzido provoca uma redução e/ou 

impedimento no processo de germinação da semente e demonstra a sensibilidade da semente à restrição hídrica imposta 

por soluções de PEG 6000. O processo germinativo das sementes de P. platycephala é afetado sob condições de estresse 

hídrico, com limite de germinação no potencial de -0,2 MPa. 

Palavras-chave: Fava-de-bolota, PEG 6000, potencial osmótico. 
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Adenanthera pavonina L. EM FUNÇÃO DE DIFERENTES 

TIPOS DE SUBSTRATOS 
 

Edja Santos de Araújo¹*, Déborah Monteiro Barbosa1, Gustavo Belchior de Barros¹, Lucas Teles Bezerra1, 

Mikael Oliveira da Silva1, Hugo Henrique Costa do Nascimento¹ 

 
¹ Universidade Federal de Alagoas  

*E-mail: edja_bsm@hotmail.com 

 
RESUMO: Este trabalho estudou a germinação das sementes de Adenanthera pavonina L. em diferentes tipos substratos, 

espécie essa que produz grande quantidade de sementes viáveis, é bastante utilizada na recuperação de áreas degradadas. 

Em sementes de espécies florestais, geralmente ocorre grande variação no desempenho germinativo em relação aos 

substratos em laboratório, sendo necessário determinar o tipo de substrato que proporciona a melhor germinação para 

cada espécie florestal, diante disso o estudo objetivou-se analisar o efeito de diferentes substratos na emergência e 

crescimento inicial de plântulas de A. pavonina. O experimento foi conduzido no Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, AL. Com coordenadas geográficas 09º 29’ 41” de latitude Sul e 35º 51' 12” 

de longitude Oeste de Greenwich, temperatura média anual é 24.1 °C, pluviosidade é 1630 mm e altitude de 44 m. Os 

frutos de A. pavonina foram coletados diretamente de árvores matrizes localizadas no CECA e levados ao Laboratório 

onde foram beneficiados manualmente para a obtenção das sementes. As sementes foram submetidas ao tratamento com 

ácido sulfúrico por 08 minutos para superar a dormência. Após esse procedimento as mesmas foram lavadas em água 

corrente de torneira por aproximadamente um minuto para retirada do resíduo do ácido. Os diferentes substratos utilizados 

para avaliar o comportamento germinativo das sementes de A.  pavonina foram areia lavada, terra vegetal e vermiculita. 

Foram utilizadas cinco repetições por tratamento, sendo 10 sementes para cada repetição, totalizando 150 sementes (8,92) 

g. A semeadura foi realizada em caixas acrílicas transparentes de 11 x 11 x 3 cm, com tampa. As sementes foram semeadas 

entre (camada de substrato com aproximadamente 1,0 cm de espessura acima da semente) e sobre os substratos, areia 

lavada e vermiculita, previamente autoclavados a 120ºC, durante 2 h, e umedecidos com solução de Nistatina 0,2%. Os 

substratos foram umedecidos com o auxílio de uma pisseta de acordo com suas necessidades hídricas, a cada 500ml de 

água utilizou-se 0,2% de nistatina, e para verificar o efeito dos tratamentos foram avaliadas as seguintes variáveis: 

Porcentagem de emergência, Primeira contagem de emergência, Índice de velocidade de emergência, Comprimento e 

Massa seca de plântulas.  O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) e os tratamentos foram 

compostos por 3 substratos: areia; terra vegetal; vermiculita. Os substratos que demonstraram maiores valores de IVG 

foram vermiculita e terra vegetal, sendo que a terra vegetal foi o substrato que propiciou para as plântulas maior resistência 

a patógenos, indicando que esse substrato é o mais adequado para testes de germinação de sementes de A. pavonina 

Verificou-se que os diferentes tipos de substratos influenciaram significativamente a porcentagem de emergência das 

plântulas de A. pavonina. Os substratos areia (77%), terra vegetal (90%), vermiculita  (78%). Os substratos areia, terra 

vegetal e vermiculita, foram eficientes para promover a emergência e o crescimento inicial de plântulas de Adenanthera 

pavonina. Mas o substrato de terra vegetal se mostrou mais adequado pela sua resistência a patógeno e seus resultados 

em emergência de germinação. 

Palavras-chave: Crescimento, Dormência, Índice de velocidade. 
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE ARAPIRACA SOB SALINIDADE 

 

George Martins França¹*, Antonio Lucineudo de Oliveira Freire1, Antonio Wesly Batista1, Rhonan Gustavo 

Ferreira de Lima1, Ediglécia Pereira de Almeida1, Roberta Patrícia de Sousa Silva1 

 
¹ Universidade Federal de Campina Grande  

*E-mail: george.martins.aurora9@gmail.com 

 
RESUMO: A habilidade de uma semente germinar sob amplo limite de condições é definida como a manifestação de seu 

vigor, dependendo, entre outros fatores, das condições ambientais encontradas no local onde foi semeada. A germinação 

das sementes é controlada pela absorção de água do meio externo, seja ele solo ou solução. A velocidade dessa absorção 

varia para cada espécie, sendo condicionada, entre outros fatores, pela disponibilidade de água, que pode variar desde a 

saturação até o próximo de zero, e pela pressão hidrostática A salinidade é um dos fatores que mais afetam a germinação 

das sementes das espécies vegetais, seja pelo efeito tóxico dos sais, seja por efeito osmótico, reduzindo a disponibilidade 

de água à semente. Em virtude desses aspectos e da baixa disponibilidade de informações acerca do comportamento das 

sementes de arapiraca (Acacia farnesiana (L) Willd.) sob condições de salinidade, desenvolveu-se a presente pesquisa 

com o objetivo analisar a influência dessa condição adversa na germinação de sementes da espécie. As sementes foram 

colhidas de árvores crescendo no Campus de Patos da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O experimento 

foi conduzido no Laboratório de Fisiologia da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal da UFCG, Patos-PB. Após a 

desinfestação com hipoclorito de sódio a 5% e quebra da dormência com água quente (80 ºC por dois minutos), as 

sementes foram colocadas em caixas gerbox contendo duas folhas de papel germitest e umedecidas com soluções salinas 

nas concentrações 0 (controle), 25, 50, 75, 100 e 150 mM de NaCl, e mantidas em câmara de germinação tipo BOD. 

Foram utilizadas 25 sementes por caixa gerbox (repetição). O experimento foi disposto em delineamento inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. A contagem da germinação iniciou-se no quarto dia após o início dos tratamentos, 

sendo considerada germinada as sementes com protrusão radicular de ≤ 2 mm. No 14º dia foram encerradas as contagens. 

Foram avaliadas a porcentagem de germinação (G), o índice de velocidade de germinação (IVG) e o tempo médio de 

germinação (TMG). Ocorreu redução significativa de G apenas no tratamento 150 mM, cuja concentração de NaCl 

promoveu diminuição de 24% na porcentagem de germinação em relação ao tratamento controle. O IVG diminuiu 

significativamente apenas nos tratamentos 100 e 150 mM. O tempo médio de germinação aumentou significativamente 

com a elevação na concentração de NaCl já a partir de 25 mM, possivelmente devido à diminuição na disponibilidade de 

água para as sementes, retardando a germinação. Considerando-se os resultados de G e IVG, pode-se concluir que as 

sementes de arapiraca mostraram-se tolerantes à salinidade proporcionada pela concentração de NaCl até o nível de 75 

mM. 

Palavras-chave: estresse osmótico, vigor de sementes, estresse salino. 
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE SESBÂNIA SOB DIFERENTES POTENCIAIS OSMÓTICOS 

 

Ediglécia Pereira de Almeida¹*, Antonio Lucineudo de Oliveira Freire¹, Matheus Ferreira de Medeiros¹, 

Julio Cesar de Oliveira Barros¹ 

 
¹ Universidade Federal de Campina Grande  

*E-mail: ediglecia.almeida@hotmail.com 

 
RESUMO: Apesar de ser regulado pela constituição genética das espécies, o padrão de germinação das sementes é 

frequentemente modificado por condições ambientais. A água é o fator mais importante no processo germinativo, em 

virtude do papel que exerce na maioria dos processos bioquímicos e fisiológicos que desencadeiam esse processo. Nesse 

sentido, a deficiência hídrica se constitui em fator limitante à sobrevivência e ao crescimento inicial das plantas. Dessa 

forma, estudos sobre relações hídricas são importantes para o conhecimento da biologia das sementes. O presente trabalho 

teve como objetivo analisar os efeitos do estresse osmótico na germinação de sementes de sesbânia (Sesbania virgata 

(Cav.) Pers.). O experimento foi conduzido no Laboratório de Fisiologia da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal 

(Universidade Federal de Campina Grande, Patos-PB). Após a desinfestação com hipoclorito de sódio a 5%, as sementes 

foram colocadas em caixas gerbox contendo duas folhas de papel germitest e umedecidas com soluções com os potenciais 

osmóticos 0 (controle), -0,6; -1,2; -1,8; -2,4 e -3,0 MPa, e mantidas em câmara de germinação tipo BOD a 25 ºC. Os 

potenciais osmóticos foram alcançados com soluções de NaCl. Foram utilizadas 25 sementes por caixa gerbox (repetição). 

O experimento foi disposto em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. A contagem da germinação 

iniciou-se no quarto dia após o início dos tratamentos, sendo considerada germinada as sementes com protrusão radicular 

de ≤ 2 mm. No 14º dia foram encerradas as contagens. Foram avaliadas a porcentagem de germinação (%G), o índice de 

velocidade de germinação (IVG) e o tempo médio de germinação (TMG). Ocorreu redução significativa de %G nos 

potenciais osmóticos abaixo de -1,2 MPa, não havendo diferença significativa entre os tratamentos controle, -0,6 e -1,2 

MPa. Comparando-se o tratamento controle com -1,8, -2,4 e -3,0 MPa constatou-se redução de 19, 30 e 44% na 

germinação das sementes. Em relação ao IVG, o comportamento foi semelhante à %G, com diminuição significativa a 

partir de -1,2 MPa; e os tratamentos -1,8, -2,4 e -3,0 MPa apresentaram reduções de 18, 34 e 34% no IVG em relação ao 

tratamento 0 MPa. O tempo médio de germinação aumentou significativamente com a diminuição no potencial osmótico 

das soluções e, semelhante ao verificado em %G e IVG, não houve diferença estatística entre os três primeiros 

tratamentos. Porém, as sementes mantidas a -3,0 MPa apresentaram aumento no TMG de 58% em comparação com o 

controle. Considerando-se os resultados obtidos, pode-se concluir que as sementes de sesbânia mostraram-se tolerantes 

ao NaCl em concentrações de até -1,2 MPa. 

Palavras-chave: estresse osmótico, salinidade, estresse hídrico. 
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INCIDÊNCIA DE CANCRO DO EUCALIPTO NO ESTADO DO MARANHÃO 
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RESUMO: O cancro do eucalipto causado pelo fungo Cryphonectria cubensis, é encontrado normalmente em regiões 

tropicais e subtropicais do mundo. Localizados na região sul do estado do Maranhão, os municípios de São Raimundo 

das Mangabeiras e Estreito foram escolhidos devido ao grande potencial no cultivo e produção de madeira com fins 

industriais, como o beneficiamento da celulose. Nos plantios, observou-se que a doença já manifesta-se com frequência 

nessas áreas e mediante a carência de informações, a presente pesquisa objetivou estudos afim de evidenciar as causas 

que contribuem o aparecimento de cancro do eucalipto no estado do Maranhão. Esta doença é responsável, por provocar 

vários tipos de danos e perdas, o principal dano as árvores causadas por C. cubensis é o desenvolvimento de grandes 

cancros que podem matar árvores durante o primeiro até o último ano do ciclo de crescimento. São caracterizados pela 

morte do floema, formando quinos nas árvores e ocorrem normalmente em povoamentos naturais e plantações de 

eucalipto pelo mundo. Durante o estudo foram coletadas amostras das árvores atacadas nos dois locais de cultivo, com o 

objetivo de verificar a incidência do Cryphonectria cubensis, os talhões não foram desbastados até o momento de coleta 

de dados, permanecendo a população no stand original na sua totalidade. Posteriormente, foram coletados e analisados os 

dados estatisticamente pelo programa BioStat v5 e as médias comparadas pelo teste de tukey ao nível de 5%, por meio 

deles observou-se as seguinte variáveis: Percentual de Infestação (PI), com base no número de plantas infestadas por 

hectare, além da densidade populacional. Grau de Infestação (GI) analisada levando-se em consideração a severidade da 

lesão: 0 (zero) sem lesão, 1(um) com lesão leve, 2(dois) com lesão moderada e 3(três) com lesão severa. Além disso, foi 

analisado também os níveis de temperatura e umidade dos locais para correlacionar com a incidência do fungo. A primeira 

análise realizada verificou a variância do percentual de infestação (PI) mostrando diferença significativa a nível de 5%, 

entre São Raimundo das Mangabeiras e Estreito, porém não mostrou significância entre as lesões, o mesmo estudo 

apresentou o coeficiente de variação (CV) de 17,00%. Os estudos revelaram também sintomas severos nas árvores no 

município de Estreito, podendo ter uma relação direta com as altas temperaturas a altas umidades da região, alcançando 

níveis que variam de 24ºC a 39ºC e de 35% a 100% respectivamente, uma vez que as áreas de cultivo estão inseridas nas 

proximidades do Rio Farinha e do Lago da Hidrelétrica de Estreito, enquanto que em São Raimundo das Mangabeiras o 

fator limitante pode ter sido o afloramento de nascentes de água ao longo de toda a região da Chapada das Mesas e do 

curso do Rio Itapecuru, onde as temperaturas médias alcançam de 29ºC a 42ºC e 25% a 75% respectivamente. 

Comprovou-se, que as altas temperaturas e umidades predominantes dos municípios de são Raimundo das Mangabeiras 

e Estreito são fatores limitantes para o cultivo de eucalipto, favorecendo a incidência do cancro do eucalipto. 

Palavras-chave: Cryphonectria cubensis, cultivo, doença. 
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INCIDÊNCIA DE SECA-DA-MANGUEIRA EM POMAR DE MANGA PALMER EM 

IMPERATRIZ-MA 

 

Amanda dos Santos Cunha¹*, Cristiane Carvalho Soares1, Yasminn Maia de Sousa1, Valmir de Lima1,  

José Milton da Silva1 

 
¹ Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

E-mail: amandasaantos6@hotmail.com  

 
RESUMO: No Maranhão, a mangueira (Mangifera indica L.) encontra-se distribuída em toda parte centro Norte do 

Estado, destacando-se as regiões fisiográficas de transição entre o cerrado e a Amazônia, responsáveis por 60% da 

produção. A espécie “Palmer” é considerada uma variedade nobre, visto que é bem aceita no mercado pelo consumidor e 

possui boas características para o mercado de manga, e escassa devido à sua exploração ser baseada no extrativismo. 

Além disso, esta espécie é suscetível ao ataque de doenças, em especial o mal-do-recife ou popularmente conhecida como 

seca–da–mangueira, causada pelo fungo Ceratocystis spp., antes pertencente ao complexo denominado Ceratocystis 

fimbriata Ellis & Halsted, provoca a morte de plantas em diversos estados brasileiros. O espectro da resistência varietal 

a essa doença é grande, sendo observadas diferenças expressivas no comportamento varietal, tanto em porta-enxerto, 

quanto em variedades utilizadas como copa. Com o tempo foi constatada em mangueiras de outros Estados brasileiros. 

Mediante a escassez de informações acerca do mal-do-recife, principal doença da mangueira no Brasil, na região 

Tocantina no estado do Maranhão, a presente pesquisa objetivou relatar a ocorrência da doença e propor medida 

alternativa eficaz de controle, uma vez que não há registros na literatura abordando tal assunto na supracitada região. O 

trabalho foi conduzido no ano de 2016, em área cultivada de aproximadamente 8,0 ha, não tecnificada, com mangueiras 

(Mangifera indica L), da variedade monoembriônicas “Palmer”, na Fazenda incorporada pela Imobiliária Itaqui Ltda, no 

município de Imperatriz - MA (06º28'25”S, 36º27'36”W e 407 m de altitude). Em seguida, ramos infectados foram 

coletados e enviados ao Laboratório de Química e biologia, da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

- UEMASUL, para confirmação do agente etiológico da doença nas plantas. Para o estudo da porcentagem de infecção 

de C. fimbriata foram avaliadas 90 mangueiras, escolhidas aleatoriamente. Durante as primeiras observações em campo 

se constatou a presença de plantas com sintomas de descoloração das folhas, murcha e seca dos galhos afetados, em 

contraste aos galhos sadios. Algumas plantas estudadas, encontravam-se em estágio inicial da doença, apresentando 

descoloração da folhagem em alguns pontos da copa, seguida de murcha das folhas. Posteriormente, os sintomas 

evoluíram para seca das folhas, com abscisão foliar ao longo do tempo, e desfolha agressiva dos ramos em direção ao 

caule, atingindo o tronco da planta e causando a morte da planta. Verificou-se que 18% de mangueiras apresentavam 

sintomas da seca. Constatou-se que possivelmente, a variedade “Palmer” apresente certa resistência ao fungo C. fimbriata, 

o que requer trabalhos futuros. Portanto, o agente etiológico da seca-da-mangueira é o fungo Ceratocystis fimbriata. A 

recomendação feita para o pomar foi de que a poda seria a única saída e que os ramos provenientes desta teriam que ser 

retirados imediatamente da área sob pena de infestação total do pomar.  

Palavras-chave: Mangifera indica L.; Ceratocystis spp.; Alternativa eficaz. 
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INDUÇÃO DE ENDOFÍTICOS EM EUCALIPTO A PARTIR DE ESPÉCIES CULTIVADAS NA 

ÁREA EXPERIMENTAL DO TECHS/UFRN 

 

Fabiana Silva de Araújo¹, Allyson Gomes da Silva¹, Júlia Miranda de Albuquerque Oliveira¹, João Victor Spelta¹, 

Paulo Marinho¹ 

 
¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

*E-mail: fabianadreamer@gmail.com 

 
RESUMO: Endofíticos, por definição, são microrganismos que vivem dentro dos diferentes tecidos vegetais, ao contrário 

das espécies epífitas, e que se caracterizam por estarem associados em condição de mutualismo nas partes aéreas das 

plantas. São considerados essencialmente benéficos embora alguns patógenos, em exceção, possam permanecer em 

estágio latente em vegetais. Majoritariamente fungos, eles estão relacionados ao crescimento da planta, defesa contra 

estresses e produção de compostos bioativos. Plantas de eucalipto são reconhecidamente colonizadas por fungos 

endofíticos. O objetivo deste trabalho foi definir as condições de indução in vitro do crescimento de espécies de 

endofíticos a partir de dez espécies de plantas cultivadas na área experimental do TECHS (Tolerância de Eucalyptus 

Clonais aos Estresses Hídrico, Térmico e Biótico) da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) na Escola 

Agrícola de Jundiaí. A metodologia empregada consistiu em três experimentos distintos de coleta de fragmentos de folha 

das dez espécies clonais do experimento e da definição do protocolo de desinfecção e indução do crescimento de 

endofíticos. Neste sentido, foram descontaminados, em três experimentos distintos, 100 discos de folhas de eucalipto para 

cada experimento, com diferentes concentrações de hipoclorito de sódio, de 30, 15 e 5% seguidas de diferentes lavagens 

com água destilada autoclavada. A partir do segundo experimento, focado em uma espécie da amostra anterior, incluiu-

se álcool na desinfecção. No terceiro experimento foram utilizadas 50 amostras das 10 espécies tendo sido ajustado o 

procedimento de desinfestação, adicionando mais lavagens em água e reduzindo a concentração e o tempo em hipoclorito 

de sódio e álcool. Uma vez realizada a esterilização das superfícies dos discos de folha, eles foram dispostos em placas 

de Petri contendo meio de cultura MS-Murashige/Skoog adicionado de 30g/ L de sacarose. As culturas foram então 

mantidas em câmara de cultura por um período de duas semanas em condições de iluminação de 16 horas de luz e oito de 

obscuridade. Observações contínuas de índices de contaminação externa dos discos foram feitas. Os resultados dos três 

experimentos realizados permitiram a descontaminação de 20 a 30% dos discos de folha de onde, isoladamente, após dez 

dias de cultivo, fungos oriundos dos tecidos internos dos discos de folha cresceram sobre o meio em uma configuração 

em forma de alo. Uma identificação visual destes fungos endofíticos, em função de suas características morfológicas, 

indica o isolamento de fungos dos gêneros Cladosporium e Acremonium. Os experimentos aqui realizados permitiram 

definir protocolos precisos e procedimentos para o isolamento de uma significativa diversidade de fungos endofíticos em 

eucalipto que podem, a partir de subcultivos em meios específicos para fungos, constituir a base para a identificação 

taxonômica molecular. 

Palavras-chave: desinfestação, folhas, fungos endógenos, cultivo in vitro.  
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INFLUÊNCIA DO ESTRESSE SALINO NA GERMINAÇÃO DE AROEIRA-DO-SERTÃO 

(Myracrodruon urundeuva Allemão) 

 

Antonio Wesly Batista¹*, Antonio Lucineudo de Oliveira Freire¹, George Martins França¹, Rhonan Gustavo 

Ferreira de Lima¹, Ediglécia Pereira de Almeida¹, Roberta Patrícia de Sousa Silva¹ 

 
¹ Universidade Federal de Campina Grande  

*E-mail: wesllybatista02@gmail.com 

 
RESUMO: No processo de germinação das sementes, a primeira etapa na sequência de eventos que culminam com a 

retomada do crescimento do embrião (emissão da radícula) é a embebição. A absorção de água dá início a uma série de 

processos físicos, fisiológicos e bioquímicos no interior da semente, os quais, na ausência de outro fator limitante, 

resultam na emergência da plântula. Salinidade é uma condição de solo que ocorre principalmente em regiões semiáridas, 

onde a baixa pluviosidade não permite a lixiviação do excesso de sais da camada de solo explorada pelas culturas. Um 

dos efeitos dos sais é a redução da porcentagem de germinação. A magnitude da redução desta variável, quando 

comparada ao controle, serve como um indicador da tolerância da espécie à salinidade. As sementes são especialmente 

vulneráveis aos efeitos da salinidade, ocorrendo diminuição a absorção de água, afetando os processos de divisão e 

elongação celular, assim como a mobilização das reservas indispensáveis para a ocorrência do processo de germinação. 

Essa pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes concentrações de NaCl na germinação de aroeira-do-sertão 

(Myracrodruon urundeuva Allemão). A coleta das sementes foi realizada em matrizes localizadas no Campus de Patos 

da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O experimento foi conduzido no Laboratório de Fisiologia Vegetal 

da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal da UFCG, Patos-PB. Para a condução do experimento as sementes foram 

colocadas em caixas tipo gerbox contendo duas folhas de papel germitest umedecidas com soluções salinas nos potenciais 

osmóticos 0 (Controle), -0,5; -1,0; e -2,0 MPa, alcançados com NaCl, e mantidas em câmara de germinação tipo BOD a 

25 °C. Foi empregado delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 4 tratamentos e 4 repetições de 25 sementes 

cada. As médias dos tratamentos foram submetidas ao teste de Tukey (p≤0,05) com o auxílio do programa estatístico 

ASSISTAT, versão 7.7. A contagem do número de sementes germinadas iniciou-se no quarto dia após a instalação do 

experimento e foram finalizadas no 14° dia. Foi contabilizado o número de sementes germinadas e calculadas a 

porcentagem de germinação (G), o Índice de velocidade de germinação (IVG) e o tempo médio de germinação (TMG). 

Houve efeito significativo das diferentes concentrações de NaCl em todos os parâmetros avaliados. A germinação as 

sementes foi afetada negativamente pelos potenciais osmóticos de -1,0 e -2,0 MPa, a qual reduziu, em relação ao 

tratamento controle, em torno de 30% e 100% respectivamente. O índice de velocidade de germinação (IVG) foi reduzido 

significativamente em relação ao tratamento controle cerca de 17, 84,5 e 100% respectivamente com a diminuição do 

potencial osmótico das soluções. O tempo médio de germinação (TMG) aumentou já a partir da concentração de -0,5 

MPa. A germinação das sementes de aroeira-do-sertão mostrou-se sensível a potenciais osmóticos abaixo de -0,5 MPa, 

com o uso do agente osmótico NaCl.  

Palavras-chave: estresse osmótico, salinidade, Caatinga. 
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MANEJO HÍDRICO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE Moringa oleífera 

 

Laíze Jorge da Costa1, Jenickson Rayron da Silva Costa¹, Vitória Jéssica dos Santos¹, Elaine Cristina Alves 

da Silva1 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: laize_jorge@hotmail.com 

 

RESUMO: A Moringa oleifera Lamarck (moringa) é uma espécie de origem indiana de grande potencial em 

face de sua multiplicidade de usos - alimentar, agrícola, medicinal e industrial, que pode ser explorada tanto em condições 

irrigadas como de sequeiro. Esta espécie tem se adaptado satisfatoriamente às condições edafoclimáticas do 

semiárido do Nordeste brasileiro. Entretanto, tal região apresenta baixa disponibilidade de água e o manejo desta é 

importante para auxiliar na produção de mudas em viveiro, assim trabalhos que visem o adequado fornecimento sem o 

comprometimento do desenvolvimento das plantas são importantes. O objetivo desse trabalho foi avaliar o estresse hídrico 

em mudas de moringa durante 28 dias. O experimente foi realizado em casa de vegetação, na Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA), utilizando o delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos 

hídricos: rega diária, rega a cada 3 dias e rega a cada 6 dias com água de abastecimento da UFERSA, com seis 

repetições por tratamento, totalizando 20 plantas. Foi avaliado semanalmente a altura (cm) com o auxilio de 

uma trena, o diâmetro (mm), com um paquímetro digital e o número de folhas por contagem, durante 28 dias. 

As mudas mantiveram o seu crescimento em altura, durante todo período experimental, e apresentaram 

resultados semelhantes em todos os tratamentos avaliados. No momento da diferenciação, as mudas 

apresentavam uma altura média de 13 cm e ao final, foi observado um incremento de 54%, em relação a altura 

inicial. O diâmetro também não foi afetado pelos diferentes ciclos de rega, em que foi observado que no início 

das avaliações, o valor médio para esta variável era de 4,11 mm e no final do experimento, todas as mudas 

apresentaram o valor médio de 5,43 cm. Diferentemente das variáveis anteriores, o número de folhas foi 

afetado pelos tratamentos. As mudas apresentavam, inicialmente, seis pares de folhas e na última avaliação, 

observou-se um menor número (8 folhas) nas mudas submetidas ao ciclo de rega de seis dias, enquanto os 

demais tratamentos apresentavam 12 (rega diária) e 10 (rega a cada 3 dias) folhas. Dentre as variáveis 

avaliadas, o numero de folhas demonstrou uma maior sensibilidade ao déficit hídrico o que se justifica como 

um dos mecanismos de tolerância a longos períodos de seca que esta espécie apresenta, para evitar assim a 

perda de água. Entretanto, devido a manutenção do crescimento (altura e diâmetro) observada na pesquisa, 

pode-se inferir que em condições de viveiro, também pode ser adotado o sistema de irrigação de ciclo de rega 

a cada seis dias, com benefícios ambientais e econômicos, por meio da redução no uso dos recursos hídricos, 

bem como nos custos relacionados a esta atividade. 
 

Palavras-chave: Estresse hídrico, crescimento, tolerância. 
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MÉTODOS PARA SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA EM SEMENTES DE Cenostigma macrophyllum 

Tul 
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Vyctória Coutinho Sousa1, Ianny de Araújo Parente1, Séfora Gil Gomes de Farias¹ 

 
¹ Universidade Federal do Piauí 
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RESUMO: A dormência é um mecanismo de sobrevivência usada pelas plantas para garantir sua perpetuação, no qual 

embora as sementes sejam viáveis e tendo todas as condições normalmente consideradas adequadas, deixam de germinar 

entretanto, para a produção de mudas esse fenômeno torna-se desfavorável pois, torna a germinação das sementes lenta e 

desuniforme, sendo muitas vezes necessário realizar tratamentos para a superação da mesma. Cenostigma macrophyllum 

Tul conhecida vulgarmente como caneleiro ou canela de velho é uma espécie nativa ocorrente nos biomas caatinga e 

cerrado, sendo uma espécie possuidora de propriedades farmacológicas. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho 

foi avaliar diferentes métodos pré-germinativos para superar a dormência de sementes de C. macrophyllum. O estudo foi 

conduzido no laboratório de Microbiologia de Solos e Plantas da Universidade Federal do Piauí/Campus Professora 

Cinobelina Elvas Bom Jesus-PI. As sementes utilizadas no trabalho foram obtidas de árvores matrizes localizadas na 

cidade de Alvorada do Gurguéia-PI. O teste de germinação foi conduzido com 100 sementes em um delineamento 

inteiramente casualizado, com cinco repetições de 20 sementes. Os tratamentos aplicados foram: T0- Controle, T1- 

Escarificação mecânica, com lixa para massa nNº120, T2- Imersão em ácido sulfúrico durante 15 min, T3- imersão em 

água quente a 100ºC e T4- Escarificação mecânica seguido de imersão em água por 12h. A semeadura foi realizada em 

papel germitest, organizados em rolos, umedecidos com água destilada na proporção  2,5 vezes o peso do papel seco, 

sendo alocadas para germinar em germinadores do tipo B.O.D (Biochemical Oxigen Demand) na temperatura de 25ºC, 

sob fotoperíodo de 12h. As variáveis analisadas foram a germinação (G%), Índice de Velocidade de Germinação (IVG) 

e o Tempo Médio de Germinação (TMG). Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao verificar 

diferenças significativas pelo teste F a 5% de probabilidade, foi aplicado o teste de média (teste de Tukey a 5% de 

probabilidade). O tratamento 3 (imersão em água quente a 100º C) proporcionou 93% de germinação, seguido da 

escarificação mecânica com 91% (T1) e o ácido sulfúrico por 15 min 85% (T2). Para a velocidade de germinação 

observou-se comportamento semelhante com valores de 2,40 para o T1 (Escarificação mecânica); 1,79 para o T3 (imersão 

em água quente a 100º C) e 1,73 para o T2 (Ácido sulfúrico por 15 min). As sementes levaram cerca de 10 dias para 

germinar observando-se o menor tempo de germinação para o tratamento 2 (8 dias). As sementes de C. macrophyllum 

apresentam dormência tegumentar, sendo os tratamentos de imersão em água quente a 100ºC, a escarificação mecânica 

com lixa para massa Nº 120 e a imersão em ácido sulfúrico durante 15 min, eficientes para para superação da dormência 

imposta pelo tegumento. 

Palavras-chave: Caneleiro, escarificação mecânica, escarificação química, escarificação térmica, germinação. 
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MINIESTACAS DE SABIÁ (Mimosa caesalpiniifolia) EM DIFERENTES SUBSTRATOS  
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de avaliar o grau de enraizamento em miniestacas de sabiá em diferentes tipos 

de substratos. Observando a cada sete dias o em enraizamento de cada tratamento. O experimento foi conduzido na 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campus Mossoró RN, em dezembro de 2018. O experimento foi 

feito com miniestacas apicais e intermediarias de oito cm de altura, utilizando 2.000 mg/l de AIB (Ácido indolil-3-

butírico) o preparo do AIB foi feito no laboratório de Biotecnologia e Patologia florestal, para o preparo da solução de 

AIB (C12H13NO2), foi feita uma diluição do regulador (forma em pó) com algumas gotas de KOH, sendo em seguida 

completado o volume final com água destilada.  Testando as seguintes composições de substrato: 100% fibra de coco; 

100% composto orgânico comercial; 50 % fibra de coco + 50 % composto orgânico comercial. Os recipientes consistiam 

de tubetes de plástico de 56 cm3 de capacidade. As estacas de sabiá foram retiradas do minijardim onde ficam as matrizes 

que recebem por gotejamento nutriente necessário, conforme a avaliação feita em estudos de espécies florestais nativas. 

Após o plantio, as estacas foram colocadas em casa de vegetação com sistema de nebulização com irrigação a 30 min, 

permanecendo por um período de 30 dias. Os resultados encontrados na primeira avaliação de porcentagem de estacas 

enraizadas notou-se que o substrato 100% de fibra de coco na estaca apical, teve a maior velocidade de enraizamento 

inicial nos primeiros 14 dias ficando com 25% das raízes observadas. Enquanto que os outros tratamentos não diferiram 

entre si e foram inferiores aos demais ficando com 12,5% das raízes observadas. Ao longo da avaliação observou-se que 

com 21 e 28 dias os tratamentos de 100 % de fibra de coco com estaca apical e intermediaria, foram os melhores não 

apresentando diferença estatística entre si durante esse período de estudo, finalizando com 87,5 % das raízes observadas 

em ambos os substratos. No seundo parametro avaliado observou-se a igualdade entre as estacas apicais e intermediarias 

apresentando diferenças estatísticas apenas no último dia de avaliação com 28 dias, onde o as mudas feitas de estacas 

intermediárias obtiveram 75% das raízes observadas, sendo o maior número de enraizamento Conclui-se que a produção 

de mudas de sábia pode facilitar na propagação vegetativa de genótipos da espécie com maior facilidade de manejo, 

sendo, portanto, indicada para produção de mudas em larga escala a utilização de miniestaquia, com composto de 100% 

de fibra de coco, para o enraizamento de estacas apicais e para estacas intermediarias. 

Palavras-chave: enraizamento adventício, propagação vegetativa, melhoramento florestal. 
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MORFOLOGIA DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE SENNA CANA (NEES & MART.) H.S. 

IRWIN & BARNEBY 

 

Jordânia Xavier de Medeiros¹*, Ana Lícia Patriota Feliciano¹, Jamile Erica de Medeiros¹, Helder 

Henrique Duarte Santos¹, Valderez Pontes Matos¹ 

 

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco  

*E-mail: jordaniamedeiros@hotmail.com 

 
RESUMO: O objetivo desse estudo foi descrever a morfologia da germinação de plântulas normais de Senna cana (Nees 

& Mart.) H.S. Irwin & Barneby, bem como, descrever as plântulas anormais, fornecendo subsídios na identificação da 

espécie em pesquisas com regeneração natural, banco de sementes e auxilio na interpretação em testes de germinação, 

quanto às estruturas normais e anormais das plântulas. A coleta das sementes foi realizada no Parque Nacional Vale do 

Catimbau, Serra do Catimbau, Buíque - PE. Os experimentos conduzidos no Laboratório de Produção e Tecnologia de 

Sementes (DEPA/UFRPE). As sementes foram escarificadas, com lixa para massa nº 100, desinfestadas e lavadas com 

água deionizada. Foram utilizadas quatro repetições de 25 sementes, semeadas sobre papel toalha e postas para germinar 

em B.O.D a 20-30ºC. A radícula foi verificada no terceiro dia após semeadura, de coloração bege amarelada, tenra, 

cilíndrica, com pelos radiculares simples, finos, hialinos, brilhantes. Do 7º ao 11º dia, houve alongamento do hipocótilo 

e surgimento das raízes secundárias. O hipocótilo apresentou-se cilíndrico, herbáceo, de coloração amarela esbranquiçada, 

com tricomas curtos, brilhantes e hialinos. No 17º dia, tem-se o surgimento do epicótilo pubescente. Aos 45 dias, o sistema 

radicular pivotante, com comprimento de 3,0 a 3,5 cm, coloração marrom enegrecida e raízes secundárias marrom-claro, 

com muitos tricomas.  O hipocótilo mede de 2,5 a 3,0 cm é cilíndrico, reto ou tortuoso, verde-claro no ápice e amarelado 

na base, com tricomas finos. Os cotilédones são persistentes, com limbo levemente pendente, verde-escuro em ambas as 

faces, com nervação evidente. Os protófilos são compostos, pinados, alternos, peciolados, verde-claro, com dois folíolos 

e muitos tricomas. A germinação é denominada epígea-fanerocotiledonar. Dessa forma, conclui-se que a semente de S. 

cana apresenta germinação epígea, que se inicia no 3º dia e prossegue até o 45º dia, sendo as plântulas classificadas como 

fanerocotiledonares. 

Palavras-chave: Caatinga, estudo morfológico, espécie nativa. 
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PARTIÇÃO DE BIOMASSA EM PLANTAS JOVENS DE AROEIRA SOB EFEITO DE 

SOMBREAMENTO 

 

Francisco Assis Nogueira Neto1, Anna Letícia Barbosa Rêgo1, Jeferson Matheus Alves de Oliveira1, Natália 

Isabel Lopes Quirino1, Erick Daniel Gomes da Silva1, Jeferson Luiz Dallabona Dombroski1 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: assis-neeto@hotmail.com 

 
RESUMO: Em condições de viveiro sombreado, as mudas de espécies florestais podem apresentar  desenvolvimento 

diferente, dependendo do nível de sombreamento, refletindo diretamente na taxa de sobrevivência em campo. A 

aclimatação a ambientes com baixa ou alta luminosidade está relacionada com a capacidade de distribuição dos 

fotoassimilados entre as partes da planta e a velocidade de adaptação das características morfofisiológicas com o intuito 

de potencializar a obtenção dos recursos primários. Este estudo teve por objetivo avaliar a partição de biomassa em plantas 

jovens de aroeira sob efeito de níveis de sombreamento. O trabalho foi conduzido no Departamento de Ciências 

Agronômicas e Florestais (DCAF) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), em Mossoró, Rio Grande 

do Norte. O delineamento adotado foi blocos casualizados com três repetições, tendo como tratamentos os níveis de 

sombra (0, 30, 50 e 70%), obtidos por telas tipo sombrite. Para obtenção das mudas, as sementes foram semeadas em 

bandejas de polietileno com substrato comercial Carolina Soil® e mantidas em casa de vegetação com 30% de 

sombreamento. Ao emitirem duas folhas verdadeiras, as mudas foram repicadas para recipientes do tipo sacola plástica 

com volume igual a 1,9 L, contendo solo acrescentado de superfosfato simples (160 g m-3), micronutrientes quelatizados 

(40 g m-3), composto orgânico (0,25 m3 m-3) e calcário (400 g m-3), e dispostas em casas de sombra com os devidos níveis 

de sombreamento. Após 92 dias da repicagem, duas plantas por repetição foram selecionadas e separadas em raiz e parte 

aérea. Em seguida, foram acondicionadas em sacos de papel kraft e colocadas em estufa de circulação de ar forçado a 65 

ºC por 72 horas. Por fim, a massa seca foi pesada em balança analítica de precisão (± 0,0001 g) e obtida a massa seca 

total a partir do somatório da massa seca da raiz e da parte aérea. Os resultados foram submetidos à análise de variância 

e as médias de cada tratamento comparadas pelo teste de Skot-Knott, a 5% de probabilidade. Houve diferença significativa 

para massa seca total e massa seca da parte aérea, ao nível de 5% de probabilidade. Os tratamentos não diferiram no 

incremento de massa seca de raiz. Para massa seca total, os níveis de 30 e 50% não diferiram entre si e proporcionaram 

os maiores valores, com 15,18 e 14,15 g, respectivamente. Ainda diferiram do tratamento com 70% de sombra e a pleno 

sol (0%), os quais obtiveram massa igual a 10,11 e 7,30 g. Na variável massa seca da parte aérea, o comportamento dos 

tratamentos foi semelhante ao que ocorreu na massa seca total, com os sombreamentos de 30 e 50% não diferindo e sendo 

superiores aos demais. Os valores obtidos foram 4,65, 10,59, 10,56 e 7,42 g nos tratamentos 0, 30, 50 e 70%. Nesta ordem 

de níveis de sombra, a massa seca da parte aérea correspondeu a 63,71, 69,77, 74,64 e 73,40% da massa seca total. A raiz 

alcançou massa igual a 2,65, 4,59, 3,59 e 2,69 g, em ordem crescente de sombra, condizendo a 36,29, 30,22, 25,36 e 

26,60% da biomassa total. É possível concluir que o sombreamento afeta a distribuição de biomassa nas mudas de aroeira. 

As plantas mantidas em ambiente com 30 e 50% de sombra apresentaram maior incremento em massa seca. 

Palavras-chave: Caatinga, Myracroduon urundeuva, Viveiro, Luz. 
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POTENCIAL DO EXTRATO ETANÓLICO DE Mauritia flexuosa MART. COMO 

ANTIMICROBIANO E MODULADOR DE RESISTÊNCIA DE CEPAS DE Staphylococcus aureus 
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RESUMO: A descoberta dos fármacos antimicrobianos representou um dos maiores avanços na medicina. Apesar de 

terem surgido como uma solução para o tratamento de doenças infecciosas, seu uso indiscriminado possibilitou a seleção 

de microrganismos que desenvolveram mecanismos de resistência a estes fármacos, que se tornaram um grande problema 

para a saúde pública mundial. Este é um problema que tem assolado a humanidade, pois para se tratar infecções causadas 

por estes microrganismos são cada vez mais necessárias maiores doses de antibióticos e tratamentos mais prolongados, o 

que pode causar tanto efeitos adversos provocados pelos fármacos, quanto financeiros devido ao maior tempo de 

recuperação. As plantas tem seu uso na medicina popular determinado há milênios. Elas são uma rica fonte de substâncias 

com grandes propriedades terapêuticas. Estas substâncias são oriundas do seu metabolismo secundário, as quais são 

produzidas, em sua maioria, como forma de defesa das mesmas, ao ataque microrganismos causadores de doenças. 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos para obter novas substâncias para a terapêutica antimicrobiana a partir de 

produtos naturais, com destaque para os produtos de origem vegetal. O Brasil é um país com uma das mais ricas 

diversidades de plantas existentes no mundo e por isso, em suas florestas, existem diversas espécies promissoras ao uso 

medicinal. Uma destas espécies é a Mauritia flexuosa Mart, palmeira nativa de regiões como o Cerrado brasileiro. 

Conhecida popularmente como buriti ou miriti, na medicina popular ela é amplamente utilizada no tratamento de 

infecções e como um poderoso cicatrizante. O objetivo deste estudo foi verificar a atividade antibacteriana e moduladora 

de extratos de M. flexuosa frente a cepas de S. aureus resistentes a múltiplos antimicrobianos. O material vegetal foi 

coletado em Bom Jesus, Piauí, dessecado em estufa a 40° C, triturado e, utilizando etanol absoluto, seus constituintes 

foram extraídos por maceração. Foram utilizadas cepas multirresistentes de S. aureus: S. aureus 29 - produtora de β-

lactamase (penicilinase) (resistente a penicilinas); S. aureus 55 (MRSA - Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus). 

A Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi avaliada fazendo uso do método de microdiluição em caldo, utilizando 

placas de 96 poços. A modulação foi realizada com o mesmo método, onde a CIM dos fármacos foi determinada na 

presença e na ausência do produto vegetal. Os resultados obtidos mostraram que sozinho o extrato etanólico de buriti não 

apresentou atividade antibacteriana frente aos isolados testados. Porém, nos testes de modulação, os resultados foram 

diferentes, onde a associação deste produto vegetal com os antibióticos gerou uma diminuição na CIM dos fármacos, 

principalmente da gentamicina, a qual teve a CIM reduzida em todas as cepas testadas. Os ensaios com a vancomicina, 

ceftriaxona e o ciprofloxacino, apresentaram resultados significativos apenas com uma das cepas, a S. aureus MED 55. 

M. flexuosa possui um potencial para utilização na antibioticoterapia, entretanto, estudos posteriores são necessários, 

avaliando o potencial com outras cepas e antibióticos, além de identificar os mecanismos e substâncias envolvidas.  

Palavras-chave: Resistência microbiana, Produtos naturais, Buriti. 
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PRODUTOS NATURAIS DE MOMORDICA CHARANTIA L. COMO MODULADORES DA 

RESISTÊNCIA DE ESCHERICHIA COLI A FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS 
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João Sammy N. Souza1; Thiago P. Chaves1. 
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RESUMO: O estudo teve como objetivo avaliar in vitro o potencial de produtos naturais da espécie Momordica charantia 

L. como agente antibacteriano e modulador da resistência de cepas de Escherichia coli a antibióticos de diferentes classes. 

O extrato etanólico foi obtido a partir da maceração das folhas secas de M. charantia. As cepas multirresistentes utilizadas 

foram a E. coli 35 e E. coli 208 (resistentes a antibióticos β–lactâmicos). A concentração inibitória mínima (CIM) foi 

determinada pelo método de microdiluição em placas de 96 cavidades, usando caldo Mueller-Hinton. Pôde-se perceber 

que, o extrato vegetal da M. charantia não apresentou efeito inibitório frente as cepas multirresistentes de E. coli testadas 

(CIM > 1000 µg mL ̄ ¹). Nos ensaios de modulação frente a E. coli 35 observou-se redução significativa da CIM apenas 

da Amoxicilina (99,2 para 50,0 µg mL ̄ ¹). Com a Gentamicina e Vancomicina a adição do extrato não apresentou efeito 

significativo na CIM. Nos ensaios com E. coli 208 a associação do extrato de M. charantia com os diferentes 

antimicrobianos, verificou-se que houve redução da CIM da Amoxicilina (396,8 para 250,0 µg mL ̄ ¹) e Gentamicina 

(62,5 para 39,3 µg mL ̄ ¹), enquanto a associação do extrato com a Vancomicina não apresentou diferença significativa. 

Futuros estudos são necessários para identificar quais componentes do extrato foi responsável por tal ação, assim como 

os mecanismos envolvidos. 

Palavras-chave: Resistência bacteriana, Antibióticos β–lactâmicos, Melão-de-São-Caetano. 
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PROPAGAÇÃO CLONAL DE Ziziphus joazeiro Martius PELA TÉCNICA DE MINIESTAQUIA EM 

DIFERENTES SUBSTRATOS  
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Júnior1, Vitória Ferreira Gomes¹; Guilherme Augusto da Cruz Costa1 
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RESUMO: A espécie Ziziphus joazeiro Martius conhecida como Juazeiro, pertence à família Rhamnaceae. É uma árvore 

nativa do Brasil, predominantemente da região semiárida do nordeste onde ocorre baixa pluviosidade. Esta espécie é 

perenifólia praticamente o ano todo. O juazeiro é utilizado na alimentação animal e humana, cosméticos, energia, 

construções rurais, produtos medicinais, paisagismo e em plantios para restauração e recuperação ambiental. A 

propagação da espécie por sementes pode ser dificultada pela limitação de sementes em período de longa estiagem, 

sementes de baixa qualidade ou pela perda de capacidade de germinação muito rápida. Uma das alternativas é o uso da 

propagação clonal pela técnica de miniestaquia de origem seminal. As vantagens desta técnica de propagação assexuada 

são a redução da área produtiva, diminuição do período de enraizamento e principalmente devido à redução ou eliminação 

de reguladores vegetais para indução do enraizamento. Um fator importante para a produção de mudas por esta técnica é 

o tipo de substrato utilizado para a promoção do enraizamento dos propágulos vegetativos. Assim, este trabalho objetivou 

avaliar a sobrevivência de miniestacas de Juazeiro até aos 56 dias após o plantio em seis substratos (vermiculita, substrato 

comercial bioplant®, substrato composto por 2/3 de terra de subsolo e 1/3 de esterco animal, pó da casca de coco verde 

(PC), coproduto resultante da extração de vermiculita (CV) e 50% de PC + 50% de CV). A pesquisa foi realizada no 

Viveiro Florestal da Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal (UAEF) da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), no Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR) localizado no município de Patos-PB. Inicialmente foi 

estabelecido um minijardim clonal de origem seminal da espécie para o fornecimento de propágulos vegetativos. 

Brotações deste minijardim foram coletadas com o auxílio de uma tesoura de poda e confeccionadas miniestacas com 7 

a 8 cm de comprimento, reduzindo a área foliar dos propágulos em um par de folhas reduzida à metade. Em seguida os 

propágulos foram plantados em tubetes (280 cm3) contendo o substrato referente a cada tratamento e dispostos em 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 18 repetições (unidade experimental de uma miniestaca) totalizando 

108 parcelas (duas bandejas com 54 tubetes cada). Essas bandejas foram colocadas em um telado com retenção de 50% 

da intensidade luminosa, sendo submetidas a uma irrigação automática por nebulizadores, programados para irrigar 20 

vezes ao dia durante um minuto e em intervalos de 60 minutos. A cada sete dias até aos 56 dias após o plantio das 

miniestacas, foram coletados dados da sobrevivência de miniestacas (número de miniestacas vivas). Os dados do número 

de miniestacas de cada avaliação foram submetidos ao teste de Qui-Quadrado (X2), não sendo verificada diferenças entre 

os tratamentos em nenhuma das avaliações (p > 0,05). Até aos 14 dias foi verificado uma sobrevivência de 100% em 

todos os substratos avaliados. Aos 21 dias esta sobrevivência foi mantida, exceto, no substrato resultante da extração de 

vermiculita (CV) que apresentou uma sobrevivência de 94,4%, chegando aos 77,8% aos 56 dias. Os demais tratamentos 

apresentaram uma sobrevivência aos 56 dias de: 94,4% (vermiculita e pó da casca de coco verde), 88,9% (substrato 

comercial Bioplant® e 50% de PC + 50% de CV) e 83,3% (substrato composto por 2/3 de terra de subsolo e 1/3 de esterco 

animal). Quanto mais tempo o propágulo sobrevive, maior a probabilidade de sucesso do seu enraizamento. Com exceção 

do substrato (CV), os demais substratos têm potencial para serem usados na propagação do juazeiro por esta técnica. O 

uso do substrato (CV) e do (PC) além do baixo custo na região semiárida, ainda contribui para a mitigação de impactos 

ambientais negativos causados pelo descarte destes materiais no meio ambiente.   

Palavras-chave: impactos ambientais, coproduto, minijardim clonal 
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SELEÇÃO DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO EM EUCALIPTO EM 

CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO  

 

Rayka Kristian Alves Santos¹*, Carmela Amalia Scipioni¹, Theilon Henrique de Jesus Macedo¹, Carol 

Chaves Nascimento¹, Joelma da Silva Santos1, Joilson Silva Ferreira¹ 

 
¹ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

*E-mail: raykakristian@yahoo.com.br 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi selecionar em casa de vegetação bactérias que promovam o crescimento de 

plantas de eucalipto. O experimento foi realizado com o clone AEC 144 de Eucalyptus urophylla, no período de Junho a 

Agosto de 2016, com duração de 45 dias, tendo como tratamento 14 isolados bacterianos e 1 controle sem inoculação, 

com 4 repetições e perfazendo 60 parcelas, disposto em delineamento inteiramente casualizado. Foi avaliado a altura das 

plantas, diâmetro, índice de robustez das mudas e a contagem do número de folhas das plantas. Foi realizado o teste de 

Skot knott a 5% com as médias dos tratamentos. Os isolados bacterianos nativos de eucalipto UESBJNR32E, 

UESBJNR6E, UESBJNR5E, UESBJNR3E, UESBJMR6E, UESBJMR21E promovem o crescimento em plantas de 

eucalipto. 

Palavras-chave: Eucalyptus urophylla; desenvolvimento de plantas; rizobactérias.  
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SELEÇÃO DE INICIADORES MOLECULARES ISSR PARA ESTUDOS DE VARIABILIDADE 

GENÉTICA DA SYAGRUS CEARENSIS NOBLICK 
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RESUMO: Syagrus cearensis Noblick, que pertencente ao grupo Arecaceae, é uma espécie nativa com distribuição na 

região nordeste do Brasil. Dispõe de diversas utilidades, tais como o fruto e a amêndoa na indústria alimentícia, o óleo da 

amêndoa e da polpa dos frutos para usos cosméticos, os frutos e as folhas como forragem, e as raízes, as folhas e os frutos 

para fins medicinais, além do uso paisagístico. Mediante as inúmeras utilizações e sua importância econômica combinada 

com a exploração extrativa da espécie, tornam-se necessárias estratégias de conservação de germoplasma e seleção de 

genótipos superiores, bem como desenvolver métodos de propagação que contribuam com a perpetuação da espécie. 

Nesse sentido, a seleção de marcadores moleculares proporciona a caracterização genética populacional, gerando 

informações para conservação da espécie. Assim, o estudo teve como objetivo selecionar os marcadores ISSR para futuras 

análises de diversidade genética de populações naturais da espécie. Foram coletadas amostras foliares de 20 indivíduos 

na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UECIA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), município Macaíba/RN. Foram testados trinta e um iniciadores e destes selecionados doze, que se destacaram 

por apresentarem maior número de locos com melhor visualização. Foram identificados 118 locos, para os trinta e um 

iniciadores. Os selecionados foram UBC807, UBC808, UBC818, UBC840, UBC841, UBC851, UBC852, UBC857, 

UBC859, UBC860, UBC880, M1, fornecendo um total de 66 locos. Os marcadores ISSR empregados neste estudo 

demonstraram eficiência na detecção de locos que permitirão analisar os polimorfismos moleculares para Syagrus 

cearensis. Por meio dos estudos da diversidade genética dos indivíduos, será possível estabelecer estratégias e planos que 

visem à conservação e à manutenção da espécie. 

Palavras-chave: Conservação, diversidade, catolé. 
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QUALIDADE DE MUDAS DE Amburana cearenses SUBMETIDAS A SOMBREAMENTO 
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RESUMO: A utilização de plantas da caatinga para fins medicinas é bastante comum no interior dos estados nordestinos, 

a exploração desses recursos acaba por ameaçar de extinção algumas espécies como é o caso da Amburana cearensis, 

popularmente conhecido como o cumarú, árvore com aplicações medicinas bem conhecidas e propagadas entre as pessoas. 

Essa fama acaba por incentivar uma exploração de forma desordenada, com isso se faz necessário a intervenção com o 

reflorestamento, ocasionando a necessidade de mudas com qualidade para esse fim. A produção de mudas de qualidade 

depende de vários fatores de produção, e um desses fatores é a luminosidade, a quantidade de luz interfere diretamente 

no desenvolvimento assim como a água e os nutrientes do solo. O objetivo do trabalho foi identificar em que nível de 

sombreamento é possível obter mudas com o melhor Índice de Qualidade de Dickson obtido pela fórmula) IQD = [matéria 

seca total/(h/dc + MSPA/MSR)]. O IQD emprega em sua formulação parâmetros de altura, diâmetro do caule e biomassa, 

sendo possível obter informações sobre a qualidade das plantas, em contrapartida, isto requer a destruição da planta. O 

experimento foi instalado no campus central da Universidade federal rural do Semi-Árido. As sementes foram semeadas 

em bandejas com substrato comercial, e posteriormente as plântulas foram transplantadas para sacos de mudas e 

acondicionados em ambientes com luminosidade controlada, obtidos com telas sombrite 70%, 50% e 30%, as plantas no 

nível de sombreamento de 0% ficaram ao ar livre. O experimento foi avaliado a cada 29 dias, durante 116 dias, para 

obtenção da altura da parte aérea, com o auxílio de uma régua graduada, e do diâmetro do coleto, com auxílio de um 

paquímetro digital, por fim elas foram destruídas para a avaliação da massa seca. O material foi seco em estufa de 

circulação de ar forçada a 65°C por 72 horas e, em seguida foi realizada a pesagem em balança analítica. Na maioria dos 

tratamentos analisados, o IQD apresentou média acima de 0,20, mostrando que as mudas produzidas nos diferentes 

tratamentos apresentam qualidade satisfatória para plantio. As mudas desenvolvidas nos níveis mais elevados de 

sombreamento obtiveram os melhores resultados em altura e diâmetro do coleto e consequente mente o IQD, através 

desses resultados chegamos a conhecimentos que ajuda em produção de mudas de boa qualidade. 

Palavras-chave: caatinga, luminosidade, produção. 
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QUALIDADE DE PLANTAS JOVENS DE JUAZEIRO SUBMETIDAS A SOMBREAMENTO 
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RESUMO:  O plantio de mudas é considerado a metodologia mais eficiente quanto ao tempo de estabelecimento na 

recuperação de áreas degradadas, contudo mais onerosa. Entender as condições nas quais essas mudas devem ser 

produzidas são fundamentais para o sucesso da implantação, aumentando a percentagem de sobrevivência e 

consequentemente reduzindo custos com o replantio. O juazeiro é uma espécie nativa da Caatinga, perenifólia, com frutos 

comestíveis e importante fornecedora de néctar as abelhas para sua manutenção durante a estação seca, características 

que a configuram como uma espécie fundamental na composição de planos de recuperação de áreas degradadas, em sua 

área de ocorrência. O presente trabalho visa apontar o tempo de permanência desta em viveiro conforme sombreamento, 

e se as variáveis altura e diâmetro dentro das indicações generalistas são adequadas a essa seleção a partir da correlação 

desses parâmetros com o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), que apesar de largamente utilizado na comunidade 

científica, trata-se de um método destrutivo, inviabilizando seu uso pelo produtor. Para isso, fez-se a semeadura em 

bandejas de poliestireno de baixa densidade contendo substrato composto por turfa, vermiculita, resíduo orgânico e 

calcário, após a emissão das folhas verdadeiras foram selecionadas quatorze plântulas homogêneas para transplantio em 

sacolas plásticas de polietileno preto de 1,2 L contendo solo e composto orgânico na proporção de 3:1, enriquecido com 

160 g de supersimples, 400 g de calcário e 40 g de micronutrientes quelatilizados (EDTA) para cada m³ de substrato. O 

delineamento experimental foi de bloco ao acaso com quatro tratamentos (pleno sol, 30, 50 e 70% de sombreamento) e 

três repetições. Das quatorze plantas foram sorteadas quatro das quais mensurou-se, a cada quatorze dias, por oitenta e 

quatro dias, a altura com régua graduada e o diâmetro com paquímetro digital. Cento e doze dias após o transplantio, 

foram selecionadas duas plantas homogêneas por repetição e aferidas altura, diâmetro e número de folhas. Os indivíduos 

foram subdivididos em raiz, caule e folhas, lavadas com água, embaladas em sacos de papel kraft e secas em estufa a 65 

°C com circulação forçada de ar por 72 horas. Posteriormente, pesadas em balança analítica para determinação da massa 

seca da parte aérea (MSPA), das raízes (MSR) e da planta (MST).  Baseado nos dados obtidos, foram obtidos os índices 

de qualidade: quociente de robustez (H/DC) e IQD; geradas as regressões quadráticas e a matriz de correlação de Person 

entre as variáveis. Considerando a recomendação básica de altura entre 20 e 30 cm, ponderada ao quociente de robustez 

que deve estar entre 5,4 e 8,1. Temos que as mudas cultivadas a pleno sol não atendem as condições de plantio dentro dos 

84 dias avaliados, já aquelas cultivadas em 30, 50 e 70%, estão aptas ao plantio, conforme a literatura, respectivamente 

aos 65, 60 e 62 dias após o transplantio a partir de estimativas baseadas em equações quadráticas com R² médio de 0,98. 

A altura apresentou baixa correlação com o IQD (10,39%), entretanto o diâmetro em apresentou alta correlação (69,64%), 

sendo uma variável adequada para avaliação da qualidade das mudas.  

Palavras-chave: Ziziphus joazeiro Mart, Mudas Florestais, IQD 
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QUALIDADE DE PLANTAS JOVENS DE PACOTÊ SUBMETIDAS A SOMBREAMENTO 
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RESUMO: Para recuperação de áreas deve-se optar por espécies que ocorram dentro da mesma bacia hidrográfica. A 

escolha correta da espécie, bem como, as condições as quais essa foi submetida durante a fase de viveiro para que se gere 

mudas adequadas são fundamentais para o sucesso da implantação. Contudo, as variáveis para seleção de mudas de 

qualidade podem ser falhas em função se basearem em fenótipo de fácil medição, como altura e diâmetro, com o agravante 

de que há uma generalização das faixas adequadas destes parâmetros para seleção de mudas, desconsiderando-se 

características intraespecíficas. O pacotê é uma espécie nativa da Caatinga e importante fornecedora de pólen a abelhas 

características que a fazem indicadas para restauração florestal de áreas degradadas na região, contudo se desconhece a 

forma mais adequada de produção de suas mudas.  O presente trabalho visa apontar o tempo de permanência desta em 

viveiro conforme o nível de sombreamento, e se as variáveis altura e diâmetro dentro das indicações generalistas são 

adequadas a essa seleção a partir da correlação desses parâmetros com o Índice de Qualidade de Dickson (IQD) que 

apesar de largamente utilizado na comunidade científica, trata-se de um método destrutivo, inviabilizando seu uso pelo 

produtor. Para isso, fez-se a semeadura em bandejas de poliestireno de baixa densidade contendo substrato composto por 

turfa, vermiculita, resíduo orgânico, resíduo orgânico agroindustrial classe A e calcário, após a emissão das folhas 

verdadeiras foram selecionadas doze plântulas homogêneas para transplantio em sacolas plásticas de polietileno preto de 

1,2 L contendo solo e composto orgânico na proporção de 3:1,  enriquecido com 160 g de supersimples, 400 g de calcário 

e 40 g de micronutrientes quelatilizados (EDTA) para cada m³ de substrato. O delineamento experimental foi de bloco ao 

acaso com quatro tratamentos (pleno sol, 30, 50 e 70% de sombreamento) e três repetições. Das doze plantas foram 

sorteadas quatro das quais aferiu-se, bissemanalmente, por oitenta e quatro dias, a altura com régua graduada e o diâmetro 

com paquímetro digital. Noventa e oito dias após o transplantio, foram selecionadas duas plantas homogêneas por 

repetição e aferidas altura, diâmetro e número de folhas. Os indivíduos foram subdivididos em raiz, caule e folhas, lavadas 

com água, embaladas em sacos de papel kraft e secas em estufa a 65°C com circulação forçada de ar por 72 horas. 

Posteriormente, pesadas em balança analítica para determinação da massa seca da parte aérea (MSPA), das raízes (MSR) 

e da planta (MST).  Baseado nos dados obtidos, foram obtidos os índices de qualidade: quociente de robustez (H/DC) e 

IQD; geradas as regressões quadráticas e a matriz de correlação de Pearson entre as variáveis. Considerando a 

recomendação básica de altura entre 20 e 30 cm, ponderada ao índice de robustez que deve estar entre 5,4 e 8,1. Temos 

que as mudas cultivadas a pleno sol não atendem as condições de plantio dentro dos 84 dias avaliados, já aquelas 

cultivadas em 30, 50 e 70%, estão aptas ao plantio, conforme a literatura, respectivamente aos 60, 51 e 54 dias após o 

transplantio com estimativas baseadas em equações quadráticas com R² médio de 0,97. A altura apresentou correlação 

moderada com o IQD (40,43%) e o diâmetro alta correlação (63,11%), de modo que são consideradas variáveis adequadas 

para seleção das mudas.  

Palavras-chave: Cochlospermum vitifolium, Mudas Florestais, IQD 
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QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE DIFERENTES ÁRVORES MATRIZES DE 

Hymenaea courbaril L  
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RESUMO: A Hymenaea courbaril L. é uma espécie arbórea, que pertence à família Fabaceae, subfamília 

Caesalpinoideae, encontrada em toda a América. No Brasil, distribui-se do Piauí até o norte do Paraná, em floresta 

semidecídua   A espécie possui grande potencial econômico, sua utilização no setor florestal é diversa, praticamente todas 

as partes da árvore são passíveis de exploração. A recomposição da vegetação por meio de reflorestamento consiste em 

uma das ações de compensação ambiental mais praticada na busca pela restauração ecológica. A obtenção de sementes 

com qualidade genética e fisiológica consiste no primeiro passo para que se alcance o sucesso na produção de mudas de 

espécies nativas torna-se importante conhecer a qualidade de sementes provenientes de diferentes matrizes, visto que as 

mesmas podem apresentar padrões variados quanto à germinação, dormência e vigor de plântulas. Com isso, o objetivou-

se com este trabalho avaliar a qualidade fisiológica de sementes de H. courbaril L. provenientes de diferentes matrizes, a 

fim de se identificar os resultados mais promissores para destinar-se a produção de mudas. O estudo de campo foi 

conduzido em um fragmento florestal no bioma Cerrado, localizado no povoado Cabeceira do Brejo, município de 

Currais, estado do Piauí. Foram utilizadas sementes de 12 árvores matrizes, sendo as análises, realizadas no Laboratório 

de Ecofisiologia Florestal da Universidade Federal do Piauí. As sementes foram semeadas em papel Germitest, as quais 

foram mantidas em germinador tipo Biochemical Oxigen Demand (BOD), regulada a uma temperatura de 25 °C e 

fotoperíodo de 12 horas. O papel era umedecido diariamente com água destilada, conforme a necessidade.  Foram 

avaliadas as seguintes variáveis: germinação, índice de velocidade, tempo médio de germinação, massa seca da parte 

aérea e massa seca do sistema radicular. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com os 

dados submetidos à análise de variância e a comparação entre as médias realizadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. Com base nos resultados, a qualidade fisiológica das sementes de H. courbaril varia entre matrizes. As 

sementes das matrizes 1, 2, 3 e 4 possuem qualidade fisiológica superior as demais matrizes estudadas. Pelos valores 

obtidos no teste de germinação, verifica-se que 4 matrizes (1; 2; 3 e 4) expressaram percentual germinativo superior às 

demais matrizes estudadas, com 97%, 84%; 84% e 80% de germinação assim como as maiores velocidades de 

germinação, respectivamente. As matrizes 8; 9; 10; 11 e 12 apresentaram os menores tempo de germinação em relação 

as demais matrizes, sendo este o contrário ao obtido pela germinação e velocidade de germinação. Quanto a massa seca 

da parte aérea e do sistema radicular de plântulas os maiores valores foram observados nas sementes provenientes das 

matrizes 1, 2; 3; 4; 5; 6 e 7 com valores variando de 0,981 a 1,453 g para a parte aérea e 0,152 a 0,183 g para MSR. A 

qualidade fisiológica das sementes de H. courbaril varia entre as matrizes, observando-se diferenças na capacidade 

germinativa e no vigor. As sementes das matrizes 1, 2, 3 e 4 possuem qualidade fisiológica superior as demais matrizes 

estudadas. 

Palavras-chave: Germinação, Jatobá, vigor. 
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QUALIDADE SANITÁRIA E CONTROLE DE FUNGOS EM SEMENTES DE 

Enterolobium contorstisiliquum (Vell.) Morong 
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RESUMO: Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong é uma espécie florestal também conhecida popularmente 

como tamboril, orelha de negro e Timbaúba, é dispersa em várias formações florestais, como no caso do bioma Caatinga. 

Pode ser empregada em reflorestamentos de áreas degradadas e programas de preservação permanente devido ao seu 

rápido crescimento. As espécies florestais são, na maioria das vezes, propagadas sexuadamente, por isso a qualidade 

sanitária das sementes florestais assume grande importância em sua viabilidade e desenvolvimento inicial. Os patógenos 

associados às sementes de espécies nativas merecem atenção, pois alguns destes microrganismos podem reduzir à 

qualidade e à produção de mudas. Objetivou-se neste trabalho identificar os fungos presentes nas sementes de E. 

contorstisiliquum e testar métodos de controle. O experimento foi conduzido no laboratório de Microbiologia e 

Fitopatologia da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. As sementes utilizadas foram coletadas no município de 

Upanema/RN. O teste de sanidade para a identificação e quantificação dos microrganismos presentes foi realizado em 

meio de cultura BDA (batata dextrose ágar) + antibiótico (tetraciclina). Na desinfestação superficial das sementes utilizou-

se álcool 70% e hipoclorito a 2,5% por um minuto. As placas de Petri contendo as sementes desinfestadas e não 

desinfestadas, foram mantidas por cinco dias em estufa incubadora tipo BOD (Biochemical Oxigen Demand), sob 

temperatura de 28 ± 2°C. A identificação foi realizada com o auxílio de um microscópio óptico e chave de identificação. 

Após as análises de sanidade, foram feitos testes com produtos químicos e biológicos para o controle dos microrganismos: 

desinfestação superficial (álcool 70% e hipoclorito a 2,5% por um minuto), produtos químicos (Mancozebe® e Captam®) 

e biológicos (Soil set®, Active® e Iniciate®). As sementes foram tratadas com os respectivos produtos e, posteriormente, 

colocadas em meio BDA e incubadas por cinco dias a 28 ± 2°C, posteriormente realizou-se a avaliação para verificar a 

eficácia dos tratamentos. Para o teste de germinação, as sementes de E. contortisiliquum foram despontadas para a 

superação da dormência, em seguida, foram submetidas aos tratamentos testados e semeadas em rolo de papel tipo 

Germitest®, previamente esterilizado e umedecido com água destilada em quantidade equivalente a 2,5 vezes o peso do 

papel seco. Os rolos foram levados a BOD sob a temperatura de 25 ± 2°C. O teste teve duração de 14 dias. Nas sementes 

de E. contorstisiliquum foram encontrados os seguintes microrganismos: Aspergillus sp., A. niger, A. flavus, Curvularia 

sp., Rhizoctonia sp. e Fusarium sp. A desinfestação superficial e o controle químico com os produtos Mancozebe® e 

Captam®, foram eficientes para controlar todos os microrganismos presentes e não afetaram o potencial germinativo das 

sementes de E. contorstisiliquum. 

Palavras chave: Timbaúba, Sanidade, Produtos químicos, Produtos biológicos. 

Agência financiadora: Petrobras, através do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de 

Mello (Cenpes). 
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QUEBRA DE DORMÊNCIA DE SEMENTES DE PALMEIRA REAL Roystonea regia (Kunth) O.F. 

Cook 

 

Yasminn Maia de Sousa¹*, Valmir de Lima¹, José Milton da Silva¹, Amanda dos Santos Cunha¹, Cristiane 

Carvalho Soares¹ 
 
¹ Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão  

*E-mail: yasminnmaia@hotmail.com 

 

RESUMO: A espécie Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, popularmente conhecida como palmeira-real ou palmeira-

imperial-de-cuba, é uma palmeira de grande porte, muito utilizada no paisagismo brasileiro. As mudas, obtidas por meio 

de sementes, são muito procuradas. No entanto, a germinação é lenta e desuniforme e influenciada por vários fatores, 

como estádio de maturação, presença ou não de pericarpo, tempo entre colheita e semeadura, dormência física, 

temperatura do ambiente e substrato, entre outros. Devido a inexistência de informações na literatura sobre a morfologia 

e germinação das sementes desta palmeira, existem dificuldades no processo de produção de mudas, assim, o presente 

trabalho buscou analisar a quebra de dormência das sementes de Palmeira Real, utilizando diferentes proporções de 

soluções em função do tempo de germinação. Os frutos da Palmeira foram coletados de 04 matrizes em duas localidades 

diferentes, onde, duas se situavam na cidade de Araripina – PE e as outras duas se situavam na cidade de Imperatriz – 

MA. Os frutos foram coletados após seu desprendimento natural da palmeira e posteriormente foram colocados para secar 

a sombra por 24 horas, e por fim, ocorreu a retirada da mucilagem e a limpeza dos mesmos. Os tratamentos utilizados no 

trabalho foram: Inoculação das sementes em Ácido Indobultírico (AIB) nas concentrações (T1) 0,5mg/L, (T2) 1,0mg/L, 

(T3) 1,5mg/L e (T4) 2,0 mg/L, Giberelina (AG3) (T1) 0,5mg/L, (T2) 1,0mg/L, (T3) 1,5mg/L e (T4) 2,0 mg/L e Extrato 

de Bulbo de Tiririca (EBT) (T1) 0,5ml/L, (T2) 1,0ml/L, (T3) 1,5ml/L e (T4) 2,0 ml/L. O delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualizado em fatorial com dois locais de coleta x três tratamentos x quatro repetições. As variáveis 

analisadas foram Percentual de Germinação (PG), Índice de velocidade de Germinação (IVG) e a Melhor Solução (MS). 

Foram feitas observações diárias, a partir da data de instalação do experimento até o aparecimento do botão germinativo. 

Transcorridos 109 dias após a semeadura encontrou-se no (AIB) T2 e (AG3) T3 o aparecimento da plântula, enquanto 

que em (EBT) T4, o aparecimento se deu no 115º dia, contudo, a testemunha só despontou a plântula no 117º dia após a 

semeadura. A última contagem de germinação ocorreu aos 178 dias após a semeadura, sendo observado que houve um 

percentual de germinação de 93% para o tratamento (AIB) T2, seguido pelo (AG3) T3 com 88%. O IVG de (AIB) T2 

demonstrou-se muito bom, uma vez que o seu percentual de germinação também foi ótimo para as condições do trabalho, 

sendo de 3,23. Para o tratamento (AG3) T3 o IVG obtido foi de 3,08, enquanto que para os tratamentos, (EBT) T4 e (T), 

os índices se mantiveram iguais, sendo 2,52. O AIB é um componente adjuvante na quebra de dormência de sementes de 

Palmeira Imperial, uma vez que diminui o período de germinação aumentando o IVG. O AG3 como mecanismo de quebra 

de dormência pode ser utilizado, contribuindo com uma parcela significativa na germinação e com IVG abaixo do AIB. 

O EBT como teste na germinação de sementes pode ser uma alternativa em se tratando de sementes com baixo percentual 

e baixo IVG, uma vez que alguns testes de enraizamento já foram feitos com bons resultados. 
Palavras-chave: concentração, enraizador, germinação. 
 

 

  



   

VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 903 

 

 

 

RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS MORFOLÓGICOS E ÍNDICE DE QUALIDADE DICKSON 

DE MUDAS DE Enterolobium contortisiliquum SOB INOCULAÇÃO MICORRÍZICA E 

ADUBAÇÃO FOSFATADA 
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RESUMO: Os fungos micorrízicos arbusculares são importantes microrganismos que se associam as raízes das plantas 

de forma simbiótica. A interação mutualística destes fungos com as raízes permite a planta explorar uma maior área no 

solo, facilitando a absorção de nutrientes, principalmente os menos móveis, como o fósforo. O objetivo do presente 

trabalho foi verificar a correlação entre parâmetros de crescimento e o índice de qualidade Dickson em mudas de timbaúba 

(Enterolobium contortisiliquum) inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares e sob diferentes doses de adubação 

fosfatada. Os inóculos de esporos dos fungos micorrízicos arbusculares foram obtidos da Coleção de Fungos Micorrízicos 

Arbusculares da Embrapa Agrobiologia (COFMEA), Acaulospora scrobiculata Trappe (IES-33) e Acaulospora 

colombiana (Spain & N.C. Schenck) Kaonongbua, J.B. Morton & Bever (CNPAB 015), multiplicados em vasos com 

Brachiaria decumbens Stapf. A superação da dormência das sementes de Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 

foi por meio da escarificação mecânica, sendo posteriormente desinfestada (NaClO 1% por 1 minuto). A semeadura foi 

em bandejas contendo areia lavada esterilizada, sendo transferidas, 14 dias após a germinação, para sacos de muda (2 L) 

também contendo areia lavada. O experimento foi conduzido na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, 

em Mossoró-RN, em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial. Os tratamentos consistiram de 4 

fatores referentes a inoculação micorrízica (controle – sem inóculo; solo infestado com G. margarita, solo infestado com 

D. heterogama, e solo infestado com G. margarita e D. heterogama) e 3 referentes a adubação fosfatada (40, 80 e 120 

mg de P/dm3), com cinco repetições cada. A inoculação das micorrizas foi feita com 10 g de solo-inóculo, contendo cerca 

de 100 esporos, em cada cova de transplantio. Para evitar contaminação, as mudas foram dispostas a 9 cm do piso, sobre 

tijolos de oito furos. As parcelas foram irrigadas manualmente, com regador, e a adubação fosfatada foi aplicada 

semanalmente com 150 mL de solução de KH2PO4, começando uma semana após o transplantio. As plantas também 

receberam semanalmente adubação complementar de solução de Hoagland isenta de P. Aos 98 dias após o transplantio 

foram avaliados: comprimento da parte aérea e diâmetro do colo. A parte aérea e as raízes foram coletados e secos em 

estufa de circulação de ar forçada para determinação da matéria seca e cálculo do índice de qualidade Dickson (IQD). O 

diâmetro do colo e o comprimento da parte aérea apresentaram correlação fracamente negativa com o IQD (14,3 % e 1,3 

%, respectivamente). Concluindo-se que os parâmetros morfológicos avaliados não permitiram estimar a qualidade das 

mudas de timbaúba de forma semelhante ao IQD. 

Palavras-chave: caatinga, micorriza, timbaúba. 
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Mello (CENPES) da Petrobras. 
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RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS MORFOLÓGICOS E ÍNDICE DE QUALIDADE DICKSON 

DE MUDAS DE Myracrodruon urundeuva SOB INOCULAÇÃO MICORRÍZICA E ADUBAÇÃO 

FOSFATADA 

 

Luan Vítor Nascimento¹*, Afonso Luiz Almeida Freires¹, Tatianne Raianne Costa Alves¹, Maria Bruna 

Medeiros Araújo¹, Márcia Michelle de Queiroz Ambrósio¹, Jeferson Luiz Dallabona Dombroski¹ 
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RESUMO: Os fungos micorrízicos arbusculares são microrganismos que atuam de forma mutualística com as raízes das 

plantas. Neste processo, estes fungos funcionam como extensão das raízes, auxiliando no processo de absorção de 

nutrientes, principalmente daqueles que apresentam características de baixa mobilidade no solo, como o fósforo. O 

objetivo do presente trabalho foi verificar a correlação entre parâmetros de crescimento e o índice de qualidade Dickson 

em mudas de aroeira inoculadas com fungos micorrizicos arbusculares sob diferentes doses de adubação fosfatada. Os 

inóculos de esporos dos fungos micorrízicos arbusculares foram obtidos da Coleção de Fungos Micorrízicos Arbusculares 

da Embrapa Agrobiologia (COFMEA), Gigaspora margarita W.N. Becker & I.R. Hall (CNPAB 001) e Dentiscutata 

heterogama (T.H. Nicolson & Gerd.) Sieverd., F.A. Souza & Oehl (CNPAB 002), multiplicados em vasos com Brachiaria 

decumbens Stapf. A superação da dormência das sementes de Myracrodruon urundeuva Allemão foi feita com a imersão 

em solução de água e 2 % de detergente neutro, sendo feita a desinfestação, em NaClO 1 % por 1 minuto, em seguida. 

As sementes foram semeadas em bandejas com areia lavada esterilizada, sendo transferidas, 14 dias após a germinação, 

para sacos de muda (2 L) contendo uma mistura de solo nativo, areia lavada e composto orgânico (3:1:0,17). O 

experimento foi conduzido na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, em Mossoró-RN, em delinieamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial. Os tratamentos consistiram de 4 fatores referentes a inoculação 

micorrízica (controle – sem inóculo; solo infestado com G. margarita, solo infestado com D. heterogama, e solo infestado 

com G. margarita e D. heterogama) e 3, referentes a adubação fosfatada (40, 80 e 120 mg de P/dm3), com cinco repetições 

cada. A inoculação das micorrizas foi feita com 10 g de solo-inóculo, contendo cerca de 100 esporos, em cada cova de 

transplantio. Para evitar contaminação, as mudas foram dispostas a 9 cm do piso, sobre tijolos de oito furos. As parcelas 

foram irrigadas manualmente, com regador, e a adubação fosfatada foi aplicada semanalmente com 100 mL de solução 

de KH2PO4, começando uma semana após o transplantio. Aos 98 dias após o transplantio foram avaliados: comprimento 

da parte aérea e diâmetro do colo. A parte aérea e as raízes foram coletados e secos em estufa de circulação forçada de ar 

para determinação da matéria seca e cálculo do índice de qualidade Dickson (IQD). O diâmetro do colo e o comprimento 

da parte aérea apresentaram correlação fracamente positiva com o IQD (47,9 % e 48,2 %, respectivamente), concluindo-

se que os parâmetros morfológicos avaliados não permitiram estimar a qualidade das mudas de aroeira de forma 

semelhante ao IQD. 

Palavras-chave: aroeira, caatinga, micorriza. 

Agradecimento: À gerencia de meio ambiente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de 

Mello (CENPES) da Petrobras. 

 

  



   

VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 905 

 

 

 

RIZÓBIO E ADUBAÇÃO NITROGENADA NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE Mimosa 

caesalpiniifolia Benth.  
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de Queiroz Ambrósio¹, Jeferson Luiz Dallabona Dombroski¹  
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RESUMO: A espécie Mimosa caesalpiniifolia Benth., pertencente à família Fabaceae, subfamília Mimosoideae, 

conhecida popularmente como Sabiá ou sansão-do-campo, ocorre naturalmente na região Nordeste do Brasil, em áreas 

da Caatinga, do Piauí, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia e Ceará. É uma planta pioneira,  

decídua, heliófita,  considerada indispensável em programas de reflorestamento na região Nordeste do Brasil, pois 

realiza associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, importante alternativa para alcançar a autossuficiência em 

nitrogênio. Apresenta vantagens na redução de custos da muda, além de favorecer equilíbrio ambiental. A inoculação de 

rizóbio pode contribuir no aumento da qualidade das mudas, devido ao aumento na disponibilidade de nitrogênio, 

promovendo maior tolerância a estresses diversos. Estudos têm destacado a fertilização de espécies florestais através de 

isolados rizobianos na produção de mudas, melhorando as características, qualidade e o estabelecimento em campo. 

Diante disto, objetivou-se verificar o efeito da inoculação de rizóbios e diferentes doses de nitrogênio na produção de 

mudas de M. caesalpiniifolia. O ensaio foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com 8 tratamentos: Controle (sem inóculo); Inóculo de M. caesalpiniifolia; Inóculo de Piptadenia stipulacea; 

Inoculante Total Nitro Full® (Bradyrhizobium japonicum); Doses de sulfato de amônio 70; 140; 210 e 280 mg dm-3, com 

8 repetições. Foram utilizados sacos de polietileno preto, contendo 1,4 kg de areia lavada e esterilizada. As sementes 

foram coletadas na fazenda experimental Rafael Fernandes na zona rural de Mossoró e em seguida foram despontadas 

para quebra da dormência. Realizou-se a desinfestação superficial com álcool 70 % e hipoclorito de sódio à 2 %, antes da 

semeadura. As mudas foram adubadas semanalmente com uma solução nutritiva proposta por Hoagland; Arnon (1950) 

em todos os tratamentos com base na lei do mínimo. Os efeitos dos tratamentos nas variáveis foram analisados mediante 

a análise de variância, seguida pelo teste de comparação de médias de Skott-Knott a 5 % de probabilidade. De acordo 

com os resultados obtidos, a dose de 280 mg dm-3 de sulfato de amônio apresentou diferença significativa dos demais 

tratamentos para o número de folha, comprimento de raiz, massa seca total e índice de robustez. No entanto, não diferiu 

das doses de 70 e 210 mg dm-3 para as massas secas da parte aérea e das folhas. A dose de 280 mg dm-3 de sulfato de 

amônio proporcionou melhores resultados para o desenvolvimento de mudas de M. caesalpiniifolia. Os tratamentos com 

rizóbio não foram eficientes em nenhum dos parâmetros estudados nas mudas de M. caesalpiniifolia. 

Palavras-chave: Fabaceae, Sabiá, Reflorestamento. 
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RIZÓBIO E MICORRIZAS ARBUSCULARES NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE Erythrina 

velutina Willd. 
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RESUMO: Erythrina velutina é uma espécie arbórea nativa do bioma Caatinga, no entanto, pode ser encontrada em 

diferentes regiões do país, sendo mais comum em várzeas úmidas e margens de rios. Apresenta alguns nomes vulgares, 

de acordo com cada região, como bucaré, mulungu, mulungu-da-flor-vermelha, muchôco e mulungá. E. velutina destaca-

se pela resistência à seca e capacidade de associação com bactérias como rizóbio, características pertinentes de uma 

espécie própria para ser utilizada na recuperação de áreas degradadas. A produção de mudas de espécies nativas visando 

à recuperação de áreas devastadas pela exploração da Caatinga oferece um desafio em particular, devido à má distribuição 

das chuvas que acarreta em mortalidade das mudas e baixas taxas de crescimento das plantas. Assim, é necessário 

alternativas para otimização da produção de mudas, visando à maximização das taxas de sobrevivência das plantas no 

campo. Diante disto, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito rizóbio e micorrizas arbusculares na produção de 

mudas de E. velutina. O ensaio foi conduzido em casa de vegetação do Centro de Ciências Agrárias da UFERSA, e as 

sementes de E. velutina que foram utilizadas no ensaio foram oriundas do banco de sementes do Projeto Caatinga. Para 

superação da dormência, as sementes foram submetidas a escarificação e em seguida, realizou-se a desinfestação 

superficial (álcool 70 % e hipoclorito de sódio a 2,5 % por 1 minuto). A semeadura foi realizada com três sementes por 

saco, sendo deixada apenas uma planta no momento da aplicação dos tratamentos. Foi utilizado o delineamento 

inteiramente casualizado com 8 tratamentos: 1: Inóculo de E. velutina; 2: Micorriza (Rhizophagus clarus); 3: 

Rizóbio+Micorriza; 4: Micorriza + 40 mg de P; 5: Micorriza + 80 mg de P; 6: Micorriza + 120 mg de P; 7: Micorriza + 

160 mg de P; 8: Controle (Sem rizóbio e micorriza) e 8 repetições. Foram avaliados os parâmetros: comprimento da parte 

áerea (CPA), diâmetro do caule (D) e número de folhas (NF) e massa seca. Os efeitos dos tratamentos nas variáveis foram 

analisados mediante a análise de variância, seguida pelo teste de comparação de médias de Skott-Knott a 5 % de 

probabilidade. Verificou-se diferença estatística entre os tratamentos para o número de folhas, onde as mudas inoculadas 

com micorriza+40 mg de P apresentaram superioridade neste parâmetro. Para o diâmetro do colo e massa seca das folhas, 

os tratamentos micorrizas juntamente com as doses de P proporcionaram maiores valores, diferindo estatisticamente em 

relação aos demais tratamentos. No comprimento da parte aérea, os tratamentos com micorrizas e as doses de 40 e 120 

mg de P apresentaram diferença pelo teste de Skott-Knott à 5 % de probabilidade. As massas secas de raiz e caule foram 

influenciadas positivamente pelos tratamentos Micorriza (Rhizophagus clarus), Micorriza+40, 80, 120 e 160 mg de P. A 

dose de 40 mg de P proporcionou melhores resultados para a maioria dos parâmetros estudados na produção de mudas de 

E. velutina. Os tratamentos com rizóbio isoladamente e em conjunto com micorrizas não proporcionaram incremento na 

produção das mudas de E. velutina em nenhuma das variáveis analisadas. 

Palavras chave: Caatinga, Fabaceae, Mulungu, Microrganismo. 
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SANIDADE DE SEMENTES DE Anadenanthera colubrina (Vellozo) Brenan E 

DIFERENTES MÉTODOS DE CONTROLE 

 

Tatianne Raianne Costa Alves¹*, Luan Vítor Nascimento1, Afonso Luiz Almeida Freires¹, Maria Bruna 

Medeiros Araújo¹, Márcia Michelle de Queiroz Ambrósio¹ 
 

¹Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

*E-mail: tatianne_rcalves@hotmail.com 
 

RESUMO: A espécie Anadenanthera colubrina (Vellozo) Brenan, pertencente à família botânica Fabaceae, pode atingir 

até 25 m de altura, com tronco reto e cilíndrico. Trata-se de uma espécie arbórea considerada heliófita, decídua, 

classificada como pioneira, ocorrendo desde o Ceará até o Paraná, sendo muito frequente em Florestas. A maior parte das 

doenças que ocorrem em viveiros florestais é causada por patógenos associados às sementes, dentre estes, os fungos são 

os mais importantes, pois são disseminados por meio das sementes, e permanecem viáveis por longos períodos. Os 

patógenos associados às sementes de espécies nativas merecem atenção, pois alguns destes são conhecidos por causarem 

danos nas sementes ou até doenças em plântulas, podendo reduzir à qualidade e à produção de mudas. No presente estudo 

objetivou-se identificar os microrganismos presentes nas sementes de A. colubrina e testar métodos de controle. O 

experimento foi conduzido no laboratório de Microbiologia e Fitopatologia da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

e as sementes utilizadas foram coletadas no município de Upanema/RN. Foi realizado o teste de sanidade para a 

identificação e quantificação dos microrganismos presentes, em meio de cultura BDA (batata dextrose ágar) + antibiótico 

(tetraciclina). Na desinfestação superficial das sementes utilizou-se álcool 70 % e hipoclorito a 2,5 % por um minuto. As 

placas de Petri contendo as sementes desinfestadas e não desinfestadas, foram mantidas por cinco dias em estufa 

incubadora tipo BOD (Biochemical Oxigen Demand), sob temperatura de 28 ± 2 °C. A identificação foi realizada com o 

auxílio de um microscópio óptico e chave de identificação. Após as análises de sanidade, foram feitos testes com produtos 

químicos e biológicos para o controle dos microrganismos: desinfestação superficial (álcool 70% e hipoclorito a 2,5% 

por um minuto), produtos químicos (Mancozebe® e Captam®) e biológicos (Soil set®, Active® e Iniciate®). As sementes 

foram tratadas com os respectivos produtos e colocadas em meio de cultura BDA e incubadas por cinco dias a 28 ± 2 °C. 

Posteriormente realizou-se a avaliação para verificar a eficácia dos tratamentos. Para o teste de germinação, as sementes 

foram submetidas aos tratamentos testados e, em seguida foram semeadas em rolo de papel tipo Germitest® previamente 

esterilizado e umedecido com água destilada em quantidade equivalente a 2,5 vezes o peso do papel seco. Os rolos foram 

levados a BOD sob a temperatura de 25 ± 2 °C e o teste teve duração de 10 dias. No teste de sanidade em sementes de A. 

colubrina foram encontrados os seguintes microrganismos: Aspergillus sp., A. niger, A. flavus, Rhizoctonia sp., 

Penicillium sp.  Rhizopus sp.,  Fusarium sp. e Paecilomyces sp. Os produtos químicos Mancozebe® e Captam® foram 

eficientes para controlar todos os microrganismos e não afetaram a germinação das sementes de A. colubrina. 

Palavras chave: Angico,  Qualidade sanitária, Produtos químicos, Produtos biológicos. 
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SELEÇÃO DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO EM EUCALIPTO EM 

CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO  

 

Rayka Kristian Alves Santos¹*, Carmela Amalia Scipioni¹, Theilon Henrique de Jesus Macedo¹, Carol 

Chaves Nascimento¹, Joelma da Silva Santos1, Joilson Silva Ferreira¹ 

 
¹ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

*E-mail: raykakristian@yahoo.com.br 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi selecionar em casa de vegetação bactérias que promovam o crescimento de 

plantas de eucalipto. O experimento foi realizado com o clone AEC 144 de Eucalyptus urophylla, no período de Junho a 

Agosto de 2016, com duração de 45 dias, tendo como tratamento 14 isolados bacterianos e 1 controle sem inoculação, 

com 4 repetições e perfazendo 60 parcelas, disposto em delineamento inteiramente casualizado. Foi avaliado a altura das 

plantas, diâmetro, índice de robustez das mudas e a contagem do número de folhas das plantas. Foi realizado o teste de 

Skot knott a 5% com as médias dos tratamentos. Os isolados bacterianos nativos de eucalipto UESBJNR32E, 

UESBJNR6E, UESBJNR5E, UESBJNR3E, UESBJMR6E, UESBJMR21E promovem o crescimento em plantas de 

eucalipto. 

Palavras-chave: Eucalyptus urophylla; desenvolvimento de plantas; rizobactérias.  
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SELEÇÃO DE INICIADORES MOLECULARES ISSR PARA ESTUDOS DE VARIABILIDADE 

GENÉTICA DA SYAGRUS CEARENSIS NOBLICK 

 

Abidã Gênesis da Silva Neves¹*, Raiane Pereira de Sales¹, Malcon do Prado Costa¹, Cristiane Gouvêa 

Fajardo¹, Fábio de Almeida Vieira¹ 

 
¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

*E-mail: abidagenesis@hotmail.com 

 
RESUMO: Syagrus cearensis Noblick, que pertencente ao grupo Arecaceae, é uma espécie nativa com distribuição na 

região nordeste do Brasil. Dispõe de diversas utilidades, tais como o fruto e a amêndoa na indústria alimentícia, o óleo da 

amêndoa e da polpa dos frutos para usos cosméticos, os frutos e as folhas como forragem, e as raízes, as folhas e os frutos 

para fins medicinais, além do uso paisagístico. Mediante as inúmeras utilizações e sua importância econômica combinada 

com a exploração extrativa da espécie, tornam-se necessárias estratégias de conservação de germoplasma e seleção de 

genótipos superiores, bem como desenvolver métodos de propagação que contribuam com a perpetuação da espécie. 

Nesse sentido, a seleção de marcadores moleculares proporciona a caracterização genética populacional, gerando 

informações para conservação da espécie. Assim, o estudo teve como objetivo selecionar os marcadores ISSR para futuras 

análises de diversidade genética de populações naturais da espécie. Foram coletadas amostras foliares de 20 indivíduos 

na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UECIA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), município Macaíba/RN. Foram testados trinta e um iniciadores e destes selecionados doze, que se destacaram 

por apresentarem maior número de locos com melhor visualização. Foram identificados 118 locos, para os trinta e um 

iniciadores. Os selecionados foram UBC807, UBC808, UBC818, UBC840, UBC841, UBC851, UBC852, UBC857, 

UBC859, UBC860, UBC880, M1, fornecendo um total de 66 locos. Os marcadores ISSR empregados neste estudo 

demonstraram eficiência na detecção de locos que permitirão analisar os polimorfismos moleculares para Syagrus 

cearensis. Por meio dos estudos da diversidade genética dos indivíduos, será possível estabelecer estratégias e planos que 

visem à conservação e à manutenção da espécie. 

Palavras-chave: Conservação, diversidade, catolé. 
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SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE SEMENTES DE TAMBORIL (Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong) 

 

Bianka Luise de Oliveira*¹, Cassiano José Lages Marinho Falcão¹, Jean Gueiros Soares¹, Sandra Teresa 

Borba Porfírio¹, Marco Antônio Amaral Passos¹ 
 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco  

*E-mail: biankaluise@gmail.com 

 

RESUMO: A dormência é uma adaptação das sementes que serve como estratégia de garantia de sobrevivência da 

espécie. Embora as sementes estejam saudáveis e em condições ambientais favoráveis à sua germinação, este processo 

pode não ocorrer devido à dormência. Quando o próprio tegumento isola a semente da água e do oxigênio, denomina-se 

a dormência como tegumentar ou exógena. Para superação dessa dormência, são utilizados procedimentos de 

escarificação ou imersão em água. Grande parte das espécies florestais apresentam essa adaptação em suas sementes, 

como a Enterolobium contortisiliquum, também conhecida como tamboril e orelha-de-negro, a qual é muito utilizada na 

construção civil, arborização urbana, produção de mel, carvão, celulose e fins medicinais. Tendo em vista a importância 

da espécie e a dificuldade de germinação de sementes de tamboril, objetivou-se verificar a capacidade e velocidade de 

germinação das sementes de Enterolobium contortisiliquum por meio de diferentes métodos de superação de dormência, 

além de realizar sua biometria. Foram utilizadas 400 sementes de tamboril, retiradas ao acaso de um lote de sementes 

cedido pelo Projeto Bolsa de Sementes, promovido pela Associação de Fumicultores do Brasil (AFUBRA) em parceria 

com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A coleta das sementes foi feita em julho de 2014 em Ituporanga - 

SC e Rio do Sul – SC. O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes Florestais (LASF) do 

Departamento de Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife - PE. As sementes foram 

submetidas aos seguintes tratamentos pré-germinativos: T1 - Testemunha; T2 - Escarificação com lixa nº 220; T3 - 

Escarificação com lixa nº 220 + Imersão em água fria (25ºC) por 24 horas; T4 - Imersão em água fria por 24 horas. A 

instalação do experimento ocorreu no dia 25 de maio de 2016 com a semeadura das sementes em caixas plásticas forradas 

com folhas duplas de papel toalha esterilizado. Foram realizadas regas periódicas e contagem diária das sementes 

germinadas. Calculou-se a porcentagem de germinação (%G) e o índice de velocidade de germinação (IVG). Foi utilizado 

o delineamento inteiramente casualizado e para cada um dos 4 tratamentos foram instaladas 4 repetições de 25 sementes. 

A análise de variância foi realizada no programa estatístico SISVAR versão 5.6. A comparação das médias foi realizada 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A biometria foi realizada com o auxílio de paquímetro eletrônico em 100 

sementes selecionadas aleatoriamente do mesmo lote. As médias encontradas foram 10,21mm (±0,87) de comprimento; 

5,98mm (±0,55) de largura; 4,51mm (±0,51) de espessura. Um total de 55 sementes sofreu ataque de fungos, 

correspondendo a 13,75% do lote, o que pode ter interferido nos resultados. Não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, segundo os resultados obtidos com a ANOVA da porcentagem de germinação. A análise de variância indicou 

diferença significativa entre os tratamentos quanto ao IVG. Ao analisar as médias do índice, constatou-se que os 

tratamentos os tratamentos T3 e T4 diferiram estatisticamente entre si e todos os outros e o tratamento T3 apresentou um 

melhor desempenho. Enquanto isso, os tratamentos T1 e T2 não diferiram entre si e apresentaram menores médias, ou 

seja, uma germinação mais lenta. Diante do exposto, concluiu-se que na utilização de Enterolobium contortisiliquum em 

plantios não comerciais, em que não se objetiva uniformidade de germinação, não se faz necessário o uso de tratamentos 

pré-germinativos. Contudo, quando se trata de produção em larga escala, onde se espera, além de uniformidade de 

germinação, um rápido crescimento da espécie, o método de escarificação mecânica seguido por imersão em água fria 

por 24 horas se demonstra eficaz na superação da dormência. 

Palavras-chave: Sementes florestais, Germinação, Escarificação. 
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TAXA DE GERMINAÇÃO DE URUCUM (Bixa orellana L.), CUMARU  (Amburana cearensis A.C. Smith) 

E CANAFÍSTULA (Peltophorum dubim (SPRENG.) TAUB.) EM VIVEIRO FLORESTAL EM RECIFE-

PE 

 

Ana Clara Santana Silva¹*, Lorena Paulina dos Santos1, Lucas Lima de Menezes1, Renata Vitória do 

Nascimento Barbosa1, Elyenay Mikaelle Nascimento Bandeira1, Rodrigo Eiji Hakamada1 
 

¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

*E-mail: anaclarassilva14@gmail.com 
 

RESUMO: A restauração de áreas degradadas utilizando o método de plantio começa na produção de mudas. A 

metodologia de produção de mudas mais comum para espécies nativas é através da semeadura. Uma das informações 

relevantes neste processo é a taxa de germinação que varia de acordo com a época de coleta, o modo de armazenamento 

e as práticas no viveiro, como irrigação e tipo de substrato. Assim, objetivou-se avaliar a taxa de germinação de sementes 

florestais de urucum (Bixa orellana L.), cumaru (Amburana cearensis A.C. Smith) e canafístula (Peltophorum dubim 

(SPRENG.) TAUB) em viveiro florestal em Recife-PE. O levantamento foi realizado no viveiro do departamento de 

ciências florestais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizado em Recife (PE). A área se localiza sob clima 

tropical, classificado como Am segundo Köppen e Geiger, apresenta temperatura média de 25.8°C e precipitação média 

anual de 1804 mm, com pluviosidade significativa na maioria dos meses. As sementes de urucum, cumaru e canafístula 

foram coletadas respectivamente em Rio Formoso-PE, Patos-PB, Região Noroeste-SP, e armazenadas por 210 dias em 

geladeira a 8° graus Celsius, Após isto, foram submetidas aos respectivos tratamentos pré-germinativos: escarificação 

mecânica, imersão em água quente (100°C) por 1 minuto e escarificação mecânica. As sementes foram semeadas 

diretamente em saquinhos de 1 dm3, em substrato formado de areia, terra de barranco e esterco caprino, na proporção 

volumétrica de 1:1:1, com uma taxa de irrigação de 5mm de irrigação diária média. Avaliou-se as taxas de germinação 

das espécies através da contagem de indivíduos que germinaram em razão do total de sementes semeadas, com um total 

de 84, 21 e 120 saquinhos semeados de cada espécie. A taxa média de sobrevivência foi de 38%, com variação nos 

resultados entre as espécies. A porcentagem de germinação das três espécies de sementes estudadas, obtiveram variações 

de 30% até 45%.  A canafístula (Peltophorum dubim (SPRENG.) TAUB) obteve uma taxa de germinação de 31% e o 

Urucum (Bixa orellana L.) apresentou uma taxa germinativa de 38%. Estas duas espécies apontam para uma média de 

34,51% de germinação, inferior a outros estudos realizados para as mesmas espécies, provavelmente devido a diferentes 

tempos e condições de armazenamento. O Cumaru (Amburana cearensis A.C. Smith) obteve uma taxa de 45% de 

germinação, considerada abaixo da média quando comparada a outros trabalhos devido às suas condições de 

armazenamento. Frente ao levantamento realizado, observa-se que a taxa de germinação foi inferior a trabalhos realizados 

em condições semelhantes provavelmente devido à condições adversas de armazenamento, evidenciando a importância 

de correto local de armazenagem.  

Palavras-chave: Mudas florestais, sementes, produção de mudas. 
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TAXAS DE CRESCIMENTO DE MUDAS DE MOFUMBO (Combretum leprosumm Mart) 

SUBMETIDAS A DIFERENTES SUBSTRATOS 

 

Amanda Coutinho Florencio¹*, Moisés Bento Tavares¹, Ana Karla Vieira da Silva¹, Jeferson Luiz Dallabona 

Dombroski¹, Jackson Pereira da Silva¹, Mayara Varela Neres da Silva¹  

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

*E-mail: amandacoutinhof@gmail.com   

 
RESUMO:. A crescente demanda por mudas de espécies florestais para atender aos objetivos dos programas de 

reflorestamento e recuperação de áres degradadas tem exigido pesquisas relacionadas com o uso de substratos, capazes 

de proporcionar mudas que apresentem elevadas taxas de qualidade e índices fisiológicos que possam proporcionar 

melhores taxas de sobrevivência destas em campo após o transplantio. Entre as espécies pertencentes ao Bioma Caatinga, 

Combretum leprosumm Mart, popularmente conhecido como mofumbo ou mufumbo, está presente exclusivamente na 

América do Sul em áreas do Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia e Caatinga, principalmente Ceará, Maranhão, 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Além de ser parte do componente da vegetação nativa, esta planta apresenta 

utilidades para as atividades econômicas locais, sendo utilizada como planta forrageira, apícola, medicinal e para 

recuperação de áreas degradadas e arborização paisagística, sendo considerada pioneira e de crescimento rápido. O 

objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes substratos no crescimento inicial de mudas de mofumbo. O 

experimento foi conduzido durante o período de outubro de 2017 a março de 2018 em ambiente protegido na Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido/ UFERSA, em Mossoró-RN. Utilizou-se delineamento inteiramente  casualizados, com três 

repetições. Os tratamentos consistiram em diferentes tipos de substratos sendo estes: T1= controle (somente solo); T2= 

fósforo; T3= micronutrientes; T4= fósforo + micronutrientes; T5= matéria orgânica; T6= matéria orgânica + fósforo; T7= 

matéria orgânica + fósforo + micronutrientes; e T8= matéria orgânica + micronutrientes. Para os tratamentos contendo 

fósforo, matéria orgânica e/ou micronutrientes foram utilizadas as seguintes proporções: 0,3 g de Superfosfato Simples 

por litro de substrato; 0,5 litros de matéria orgânica por saco; e 0,07 g de micronutrientes por litro de substrato. A unidade 

experimental foi formada por sacos de muda com capacidade para dois litros de substrato. Cinco sementes foram 

semeadas por unidade experimental, sendo feito o raleio das mudas quando houve estabilização da germinação das 

mesmas (17 dias), permanecendo apenas uma planta sendo esta a melhor e mais centralizada. A irrigação foi realizada 

duas vezes ao dia durante toda condução do experimento. A altura e o diâmetro do coleto das plantas foram mensurados 

a cada 14 dias. A partir dos dados de altura de planta (AP) e diâmetro (DC), foram determinadas a taxa de crescimento 

absoluto (TCA= (AP2- AP1)/(t2-t1) (cm dia -1)) e a taxa de crescimento relativo: (TCR = (lnAP2- lnAP1)/(t2-t1) (cm 

cm-1 dia-1)). As médias foram comparadas pelo teste de médias Tukey a 5% de probabilidade. Podemos concluir que 

quando as mudas de mofumbo são cultivadas no substrato contendo matéria orgânica + fósforo 0,3 g as plantas apresentam 

melhores valores em taxa de crescimento absoluto e relativo da altura e do diâmetro. 

Palavras-chave: mudas, substratos 
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TRANSPLANTIO E ACUMULAÇÃO DE ÍONS NUTRIENTES EM CINCO ACESSOS DE Jatropha 

curcas L. CULTIVADOS NO SEMIÁRIDO DO ESTADO DA PARAÍBA. 

 

Dayanne Kelly de Araújo Medeiros ¹*, Eduarda Loise de Oliveira Figueiredo¹,Larissa de Medeiros Araújo¹, 

Gerlanny Vieira de Morais¹, Renata Figueiredo Marinho¹ 

 
1Universidade Federal de Campina Grande. 

* E-mail: dayannemedeiros1504@gmail.com 

 
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo investigar o padrão quantitativo de acumulação foliar de íons em cinco 

acessos de Jatropha curcas L. (pinhão-manso), AC1 (Maturéia), AC2 (Cruzamento), AC3 (Minas Gerais), AC4 

(Autopolinizada), AC5 (Linhagem anã). Os acessos estudados pertencem ao banco de germoplasma da fazenda tamanduá 

e foram cultivados nas condições de clima e solo do semiárido do Estado da Paraíba. O experimento foi implantado na 

fazenda tamanduá, em Santa Terezinha, PB, Latitude 7° 2’ 20” S e Longitude 37° 26’ 43” W. As plantas foram 

inicialmente cultivadas em vasos contendo 12L de substrato formado por uma mistura de material de solo arenoso e 

material de solo argiloso, na proporção1:1; as irrigações foram diárias, com solução de Hoagland. Decorridos 120 dias 

nessas condições de cultivo, as plantas foram transferidas para solo litólico eutrófico, adequadamente adubado e, 120 dias 

após, foram quantificados os seus teores foliares de N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn e Si. No presente estudo somente houve 

diferença significativa (P ≤ 0,05) na acumulação de N entre os acessos AC-1, que acumulou 27,8 g de N/kg de massa 

seca, e o acesso AC-5, com acumulação de 24,6 g de N/kg de massa seca. O pinhão-manso pode, portanto, ser considerada 

uma espécie de planta bastante exigente em N. No que se refere à acumulação de P no tecido foliar os teores variaram de 

3,1 a 4,3 g de P/kg de massa seca e, entre os acessos estudados, houve diferença significativa (P ≤ 0,05) entre o AC-1 e o 

AC-4. Por ser uma planta caducifólia e adaptada a condições de estresse hídrico o pinhão-manso é muito exigente em K. 

De forma geral, os acessos estudados exibiram diferentes habilidades em acumular K; a acumulação deste íon nutriente 

foi bem maior para os acessos AC-1 e AC-3, 16g K/kg de massa seca, seguidos dos acessos AC-5, AC-2 e AC-4. A 

acumulação de Ca nos acessos estudados exibiu diferenças significativas (P ≤ 0,05), sendo a maior acumulação registrada 

no AC-5 (23g de Ca/kg de massa seca), valor bem acima da média observada para outras culturas. No caso do Magnésio, 

não foram detectadas diferenças significativas na acumulação foliar deste nutriente em folhas de pinhão-manso. A 

acumulação foliar de S nos acessos estudados foi apenas significativa (P ≤ 0,05) quando se comparam os acessos AC-2 e 

AC-4. O acesso AC-2 acumulou S próximo a 2,3 g/kg de massa seca, quantidade quase duas vezes maior que a acumulada 

pelo acesso AC-4. A acumulação foliar de Fe foi bem maior no acesso AC-1, 225mg Fe/kg de massa seca, 

comparativamente aos demais acessos estudados. No caso do micronutriente Zn não foram constadas diferenças 

significativas (P ≤ 0,05) em sua acumulação foliar entre os acessos estudados. No presente estudo não se verificaram 

diferenças significativas (P ≤ 0,05) entre os genótipos na absorção de silício; contudo, embora não tenha havido diferenças 

fica aqui registrado certa avidez dos cinco acessos estudados por este elemento. Os resultados acessados no presente 

estudo levam a conclusão que os cinco acessos de pinhão-manso apresentaram diferentes habilidades na acumulação 

foliar de íons nutrientes o que, pode evidenciar, possibilidades de adaptação a diferentes tipos de solos. Essas 

características podem se constituir em ferramentas relevantes a serem usadas em futuros programas de melhoramento 

genético 

Palavras-chave: nutrição mineral, macronutrientes, pinhão-manso. 
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TRATAMENTOS NA SANIDADE E GERMINAÇÃO DE LONCHOCARPUS SERICEUS (POIR.) 

KUNTH EX DC 
 

Lenita Gonçalves da Costa¹*, Ediglécia Pereira de Almeida¹, Pedro Tôrres Ferreira Moreira1, Gilvan José 

Campelo dos Santos1. 
 

¹ Universidade Federal de Campina Grande 

*E-mail: lenita-g@live.com 

 

RESUMO: Essa pesquisa teve como objetivo verificar os efeitos do extrato de Gingiber officinale na germinação e 

sanidade de sementes de Lonchocarpus sericeus e incentivar o uso de alternativas naturais na obtenção de controle de 

microorganismos associados às sementes. Para a realização do teste de germinação as sementes foram submetidas ao 

processo de superação de dormência tegumentar através de escarificação mecânica com lixa número 80, e posteriormente 

submetidas aos tratamentos com extrato de gengibre nas seguintes concentrações T1(Controle) = 40 ml de H2O estéril, 

T2= 10 ml de extrato + 30 ml de H2O estéril, T3= 20 ml de extrato + 20 ml de H2O estéril, T4= 30 ml de extrato + 10 ml 

de H2O estéril e T5= 40 ml de extrato. O teste de sanidade foi realizado pelo método de papel-filtro “Blotter Test”, onde 

as sementes passaram por uma pré-seleção e foram imersas nas referidas concentrações acima citada por 30 segundos. O 

teste de sanidade teve duração de sete dias, após esse período realizou-se a avaliação dos microrganismos presentes nas 

sementes com o auxílio de estéreomicroscópio, quando não foi possível a identificação, lâminas com estruturas fúngicas 

foram preparadas e analisadas com auxilio microscópio ótico. Indica-se a concentração de 50% do extrato, por 

proporcionar melhor germinação e IVG as sementes da espécie L. sericeus e reduzir a população de alguns agentes 

associados às sementes. Sugere-se estudos posteriores com o tempo de imersão superiores aos dessa pesquisa.  
Palavras-chave: Aspergilus niger, deterioração, armazenamento, sanidade. 
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TRATAMENTOS PRÉ-GERMINATIVOS PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA TEGUMENTAR 

EM SEMENTES DE Piptadenia moniliformis (Benth.)  

 

Milena Cibele Martins Batista1
, Elaine Cristina Alves da Silva2, Erick Daniel Gomes da Silva1. 

 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

² Universidade Federal do Pernambuco 

*E-mail: martinsmilena.cm@outlook.com 

 

RESUMO: Muitas espécies florestais possuem sementes duras e, consequentemente, algumas delas apresentam 

formidáveis problemas para os produtores de mudas, tendo em vista que seus tegumentos rígidos e impermeáveis à água 

dificultam e desuniformizam a germinação, tornando inviável a programação do plantio em campo. A espécie Piptadenia 

moniliformis (Catanduva) é uma espécie arbórea de ampla ocorrência do Bioma Caatinga que se enquadra nesse grupo.  

Diante disso, desenvolveu-se este experimento na Universidade Federal Rural do Semi-Árido-UFERSA, Campus 

Mossoró-RN, com o objetivo de avaliar a emergência de sementes de catanduva submetidas a diferentes métodos de 

superação de dormência. As sementes utilizadas foram coletadas em matrizes da Fazenda experimental Rafael Fernandes, 

pertencente à UFERSA. Os tratamentos avaliados foram os seguintes: T1 - testemunha (sementes sem tratamento prévio); 

T2 – água quente (80ºC/10 minutos); T3 - escarificação química (ácido sulfúrico por 20 minutos); T4 - escarificação 

química (ácido sulfúrico por 30 minutos); T5 - escarificação mecânica com lixa e T6 - desponte na extremidade oposta 

ao hilo. As sementes foram postas em bandejas plásticas contendo como substrato areia lavada e esterilizada em estufa 

por 2 horas a 105ºC e umedecida, sob temperatura ambiente. Através de avaliações diárias durante vinte e um dias, foram 

determinadas a porcentagem de emergência, o índice de velocidade de germinação e o tempo médio de germinação. 

Utilizou-se o delineamento estatístico experimental inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 sementes. Os 

dados obtidos foram tabulados em planilha eletrônica e gerados gráficos para análise das variáveis referentes à emergência 

de plântulas de catanduva.  Os resultados evidenciaram que os tratamentos pré-germinativos, com exceção da água quente, 

promoveram a germinação das sementes, e a escarificação manual com lixa, imersão em ácido sulfúrico concentrado por 

20 e 30 min e o desponte na extremidade oposta ao hilo demonstraram ser os métodos mais efetivos tendo, 

respectivamente, 88%; 84%; 83% e 81%, sendo que a testemunha, comparativamente, foi de 12%. Quanto ao índice de 

velocidade de germinação, os valores médios para os mesmos tratamentos foram ordenadamente 6,46; 6,13; 6,67 e 5,68, 

enquanto a testemunha foi 0,62. Já o tempo médio de germinação, na mesma sequência foram 3,88; 3,79; 3,46 e 4,18, 

enquanto a testemunha atingiu 6,61. Levando-se em consideração um método de superação de dormência que apresente 

segurança, praticidade e baixo custo o uso de ácido sulfúrico requer cuidados no manuseio e responsabilidade no descarte. 

O emprego de água quente nas condições desse ensaio não superou de forma eficiente a dormência. Recomenda-se, 

portanto, melhorias e aperfeiçoamento das técnicas de desponte e escarificação para sementes dessa espécie ou repetição 

e ajuste dos tempos e temperaturas relacionados à quebra de dormência em água. 

Palavras-chave: Dormência tegumentar, Bioma Caatinga, Catanduva, Reflorestamento. 
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UTILIZAÇÃO DE ÁGUA RESIDUÁRIA NO CRESCIMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS DA 

CAATINGA  

 

Márcia Ellen Chagas dos Santos¹, Silvanete Severino da Silva² Claudia Facini Reis² 
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² Universidade Federal de Campina Grande  

*E-mail: hellen_santos_a51@hotmail.com 

 

RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o uso das águas residuárias no crescimento de espécies arbóreas 

da caatinga na recuperação de área degradada. O ensaio foi conduzido em condições de campo, em área de degradação 

agrícola e biológica, na sede do Instituto Nacional do Semiárido, em Campina Grande-PB. Foram testados três 

tratamentos, com dez repetições cada, seguindo um delineamento em blocos ao acaso, os quais foram distribuídos com: 

0,5 litro de água de abastecimento; 1,0 litro de água de efluente doméstico tratado; e 0,5 litro de água de efluente doméstico 

tratado; todos por planta e para cada irrigação efetuada semanalmente, sendo associadas ao crescimento de espécies 

nativas da caatinga. Para análise do efeito dos tratamentos foram mensurados aos 216; 312; 346; 421; 514; 594; 724 e 

871 dias após o transplantio e, posteriormente determinou-se a taxa de crescimento relativo para a altura de planta nas 

espécies Aroeira e Sabiá. Os resultados evidenciaram o favorecimento da água residuária sob o crescimento das espécies 

avaliadas. A irrigação com água residuária favorece a permanência das espécies em área degradada. 

Palavras-chave: Irrigação, efluente doméstico, Sabiá, Aroeira. 
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VARIABILIDADE GENÉTICA DE CINCO ACESSOS DE Jatropha curcas L. CULTIVADOS NO 

SEMIÁRIDO DO ESTADO PARAIBA.  

 

Gerlanny Vieira de Morais¹*, Eduarda Loise de Oliveira Figueiredo¹, Dayanne Kelly de Araújo Medeiros¹, 

Larissa de Medeiros Araújo¹, Renata Figueiredo Marinho¹ 

 
1Universidade Federal de Campina Grande. 

*E-mail: gerlanny27@gmail.com 

 
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência de variabilidade genética, estimada por variáveis 

de crescimento, em cinco acessos de Jatropha curcas L., AC1 (Maturéia), AC2 (Cruzamento), AC3 (Minas Gerais), AC4 

(Autopolinizada), AC5 (Linhagem anã), pertencentes ao banco de germoplasma da Fazenda Tamanduá e cultivados nas 

condições climáticas do semiárido do Estado da Paraíba. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, pertencente 

ao Instituto Fazenda Tamanduá, localizada em Santa Terezinha, PB, Latitude 7° 2’ 20” S e Longitude 37° 26’ 43” W. As 

plantas foram cultivadas em vasos contendo 12L de substrato formado por uma mistura de material de solo arenoso e 

material de solo argiloso, na proporção1:1, por 4 meses. As irrigações foram diárias, com solução de Hoagland, com 

avaliação mensal da altura, número de folhas e área foliar das plantas. Os resultados observados mostraram efeito 

significativo do tempo de cultivo, para a variável altura, em todos os acessos testados. De forma geral, a altura de todos 

os acessos de J. curcas se ajustou ao mesmo modelo de regressão polinomial e, ao final de 120 dias de cultivo, o acesso 

AC-5 foi, comparativamente, o que apresentou a maior estimativa para a variável altura (81,29 cm) e o acesso AC-4, a 

menor (63,33 cm). De forma contrária ao observado para a altura das plantas, o número de folhas foi ajustado a modelos 

diferentes de regressão. Para os acessos AC-2 e AC-4 o modelo foi linear e, por outro lado, quadrático negativo para AC-

1, AC-3 e AC-5. É interessante observar que, decorridos 120 dias do início do cultivo, houve uma associação direta entre 

altura das plantas e número de folhas, isto é, os acessos AC-5 e AC-4 foram aqueles que apresentaram, respectivamente, 

a maior e menor estimativa para altura e número de folhas. A diferença entre os acessos com maior e menor número de 

folhas foi de, aproximadamente, 30%, fato que pode refletir diferenças importantes na adaptação da planta a diferentes 

ambientes edáficos e climáticos, mas, sobretudo, na área foliar resultante para realização da fotossíntese. Os acessos de 

Jatropha curcas L. apresentaram importantes diferenças anatômicas em suas folhas bem com diferentes áreas foliares. 

No final do experimento, a área foliar do acesso AC-2 (2,048 m2) foi, comparativamente, bem maior que a dos demais 

acessos; essa tendência foi a mesma quando se consideram os dados de área foliar coletiva para cada acesso, 

principalmente em relação ao acesso AC-5 (1,498 m2). Neste estudo não houve uma associação direta entre número de 

folhas e área foliar o que pode, em parte, ser explicado pelas diferenças anatômicas apresentadas pelos acessos estudados. 

A área foliar e, em menor extensão, o número de folhas, são critérios que devem ser considerados para descriminar 

genótipos quando as condições de cultivo, com relação a disponibilidade de água, são restritivas. As respostas individuais 

de cada acesso de Jatropha curcas L. foram significativamente diferentes em relação às variáveis investigadas. Quando 

analisados conjuntamente, os dados obtidos nesta pesquisa permitem concluir sobre a ocorrência de variabilidade na base 

genética, na fase inicial de crescimento, dos 5 acessos estudados. Estudos de longa duração são necessários para confirmar 

os resultados obtidos na presente pesquisa, visto que as plantas de Jatropha curcas L. são agronomicamente funcionais 

por vários anos. 

Palavras-chave: planta oleaginosa, biocombustível, pinhão-manso. 
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VIABILIDADE DE UM SISTEMA HIDROPÔNICO PARA Atriplex nummulária (ERVA-SAL) 

 

Sara Letícia Lopes de Souza Brito1*, Gilson de Oliveira Claudino1, Henrique Áquila Ferreira Lemos1, João 

André Ximenes Mota1, Pollyana Maria Pimentel Monte1 

 
¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

*E-mail: saralopesbrito@gmail.com 

 
RESUMO: Grande parte do nordeste brasileiro está localizado no chamado polígono das secas. Essas áreas predominam 

na região semiárida por apresentar reservas insuficientes de água em seus mananciais. Por isso, é notável que apenas 

espécies tolerantes a essas condições conseguem sobreviver mediante escassa disponibilidade de água. Uma delas é a 

Atriplex nummulária, mais conhecida como Erva-sal. Essa espécie forrageira se adequa muito bem em climas semiáridos, 

possuindo a capacidade de absorver a salinidade do solo, proporcionando assim grandes vantagens de seu cultivo para o 

semiárido nordestino, pois o mesmo possui todas as condições favoráveis para seu desenvolvimento. A hidroponia é um 

sistema de cultivo de plantas caracterizado por não precisar de um substrato físico, sendo feito em água com acréscimo 

de nutrientes essenciais ao desenvolvimento dos indivíduos, em vista disso, a presente pesquisa buscou estudar a 

viabilidade de se empregar a espécie Erva-sal em um sistema hidropônico salino, salobro e doce. Verificando assim, a 

resistência da espécie em tais condições, tendo em vista as características da espécie de armazenar sais do ambiente em 

suas folhas. Para isso, foram determinados limites de salinidade que basearam-se no descrito pela Resolução Conama Nº 

357, de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e seus enquadramentos, e criados nove 

cenários variando as concentrações de sais no meio hidropônico, sendo quatro deles com água salobra (com concentrações 

de 0,5%, 15%, 25% e 29%), dois com água salina (com concentração de 30% e 35%) e três com água doce (com salinidade 

de 0,4%, 0,25% e 0,1%). Além disso, o meio hidropônico recebeu solução nutritiva, própria para tais sistemas, com 

concentração indicada pelo rótulo da solução. Quanto aos cenários, foram instalados em sistemas produzido a partir de 

garrafas Pet de dois litros, tendo a sua parte superior cortada e descartada para haver o encaixe de um isopor (de mesmo 

raio da garrafa), responsável para segurar a planta no eixo vertical e assegurar a estabilidade dos indivíduos durante 

crescimento. Com o isopor instalado, houve uma pequena perfuração no centro desse material, para que pudesse inserir a 

raiz da planta. Então, as espécies foram transplantadas de um substrato sólido (papel toalha), utilizado apenas para a 

germinação dos indivíduos (com irrigação por meio de água destilada) para o furo no isopor, colocando a raiz em contato 

com os cenários hidropônicos nos nove sistemas criados. Após transplante dos indivíduos, foram mantidos em estufa, 

com temperatura e insolação controlados, sendo monitorados durante 30 dias as respostas dos indivíduos aos meios 

hidropônicos. Nos primeiros nove dias de monitoramento, não foi notada nenhuma diferença visível entre o crescimento 

dos nove indivíduos, quando comparados os cenários entre si. Porém, a partir do décimo dia foi observado que os 

indivíduos dispostos em água salobra e salina demonstraram aspecto de murcha nas folhas e posterior abscisão foliar. Nos 

indivíduos dispostos em água doce tal aspecto só foi observado a partir do décimo quarto dia. Esses aspectos (murcha de 

folhas e abscisão) observados durante o monitoramento ocasionaram que no vigésimo primeiro dia de estudo, tenha sido 

constatada a morte de todos os indivíduos de Erva-sal nos nove cenários hidropônicos. Portanto, com base nas 

observações, foi constatado que a Erva-sal, nessa modalidade de estudo, não foi uma espécie viável para ser utilizada em 

sistema hidropônico com águas salobras e salinas, nem mesmo em água doce. Ressaltando que, não foram observadas 

diferenças visíveis entre os cenários, entretanto, em estudos vegetais diferenças milimétricas podem ser significativas, 

levantando a necessidade de se aplicar o estudo com uma população maior e analisando os traços vegetais por meio do 

desmonte dos indivíduos e estatisticamente. 

Palavras-chave: Adaptação, Resistência, Potencial 
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ANALISE IMEDIATA DO CARVÃO VEGETAL DE CINCO ESPÉCIES DA CAATINGA 

 

Rafael Leite Braz¹, Sarah Ollivia Fraga Barbosa¹, Aline da SilvaVelosos¹, Danilo Araújo teles¹, Pedro Paulo 

Barbosa Interaminense¹ Jordânia Xavier de Medeiros¹ 
 

¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco  

*E-mail: rlbraz.ufrpe@gmail.com 

 
RESUMO: O uso da lenha e do carvão vegetal atende demanda de diversos setores, na região do nordeste, em específico, 

a lenha, que é bastante empregada no setor de produção de gesso, hotelarias e no uso doméstico. Avaliar as características 

da madeira e do carvão vegetal produzido é bastante relevante na indicação da utlização.  A presente pesquisa teve como 

objetivo determinar o rendimento gravimétrico em carvão vegetal realizar uma análise química imediata do carvão vegetal 

produzido de cinco espécies da Caatinga. As espécies utilizadas foram, a Quebra-faca (Croton heliotropiifolium Mart.), 

Mororó (Bauhinia cheilantha (Bong) D. Dietr.) e Faveleira (Cnidoscolus quercifolius Pohl), jurema embira (Mimosa 

ophthalmocentra); Pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) provenientes de uma plano de manejo florestal sustentável 

na fazenda Itapemirim, propriedade da Agrimex Agro Industrial Excelsior S. A., situada no município de Floresta – PE.  

A espécies foram identificadas e selecionadas as de maior valor de importância e densidade absoluta, a partir do inventário 

fitossociológico que foi realizado. Em seguida, foram coletados os galhos e fuste de quinze indivíduos por cada espécie 

e parte do material foram reduzidos a cavacos, obtendo uma amostra composta para cada espécie. Para a avaliação da 

qualidade do carvão, foi realizado um processo de carbonização, no qual foram utilizados de 200g de cavacos para cada 

espécie, com teor de umidade médio de 12%. A carbonização foi realizada em um forno do tipo mufla, com um tempo 

total de 210 min, com temperatura máxima de 460±10 °C e taxa de aquecimento de 1,4 °C/min. Foram realizadas cinco 

repetições para cada espécie. Posteriormente, foram determinados os rendimentos gravimétricos em carvão vegetal e os 

teores de materiais voláteis, cinzas e carbono fixo e conforme preconizado na NBR 8112 (ABNT, 1986), com algumas 

adaptações. Foi determinado também o rendimento gravimétrico em carbono fixo, multiplicando-se o rendimento 

gravimétrico em carvão vegetal pelo teor de carbono fixo. Para análises estatísticas, foi empregado um delineamento 

inteiramente casualizado e as médias foram comparadas através do teste de Tukey (p ≤ 0,05). Estaticamente, as espécies 

não diferiram tanto para o rendimento gravimétrico em carvão vegetal e quanto o rendimento gravimétrico em carbono 

fixo, apresentando valores médios que variaram de 32,60 a 35,38% e 20,93 a 24,53% respectivamente. O teor de cinza e 

matéria voláteis variaram de 3,08 a 10,17% e 25,61 a 28,55%, respectivamente. Estatisticamente, o pereiro foi a espécie 

que apresentou o menor teor de cinza, para os materiais voláteis não houve diferença significativa entre as espécies. O 

teor de carbono médio variou de 63,59 a 70,92%, estatisticamente as espécies de pereiro (70,92%), o mororó (67,82%) e 

jurema embira (65,20%) apresentaram os maiores teores de carbono fixo. Na utilização do carvão vegetal para a geração 

de energia, o material mais adequado é o que apresente baixos teores de cinza e materiais voláteis e alto teor de carbono 

fixo. Ressalta-se que é importante que outras propriedades da madeira, como a química, por exemplo sejam avaliadas 

uma vez que podem influenciar no processo de carbonização da madeira. Com base nas variáveis analisadas, conclui-se 

que o carvão vegetal da madeira do pereiro é a mais apropriado para a geração de energia entre as cinco espécies estudadas.  

Palavras-chave: rendimento gravimétrico, material volátil, teor de cinza, carbono fixo. 
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ANÁLISE QUÍMICA DE CASCAS, FOLHAS E FRUTOS DE Protium heptaphyllum (Aubl.) March  

 

Ageu da Silva Monteiro Freire¹*, Emerson Moreira de Aguiar¹, Tatiane Kelly Barbosa de Azevedo¹, Renata 

Martins Braga¹ 

 
¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

*E-mail: ageufreire@hotmail.com 

 
RESUMO: Protium heptaphyllum (Aubl.) March é uma espécie florestal pertencente à família Burseraceae, onde a 

bastante tempo já se tem conhecimento da sua atuação na medicina popular para o tratamento de doenças, como derrame, 

dor de cabeça e doenças respiratórias. Muitos estudos comprovam seu potencial farmacológico, sendo encontrados 

componentes com propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, analgésicas, ansiolíticas e inseticidas. Por se tratar 

de uma espécie com potencial farmacológico comprovado, é indispensável o estudo sobre a composição das estruturas da 

planta, pois os componentes existentes influenciam nos rendimentos dos produtos obtidos. O objetivo do trabalho foi 

analisar a composição da biomassa de cascas, flores e frutos de Protium heptaphyllum, coletadas na Escola Agrícola de 

Jundiaí, no município de Macaíba, RN. Os materiais foram secos em estufa a 103 °C ± 2 °C por 48 h e triturados em 

moinho do tipo Willey com peneira de abertura 16 mesh (1,00 mm). Posteriormente, as biomassas foram separadas por 

peneiramento, sendo utilizada para todas as partes do vegetal a fração de tamanho de partículas entre 0,25 mm e 1,00 

mm).  O teor de matéria seca foi determinado e as biomassas foram submetidas as análises químicas (em triplicata) para 

determinação de proteína bruta pelo método de kjeldahl,   Fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 

(FDA), para determinação do teor de  hemicelulose e celulose, e o método de klason para quantificação do teor de lignina 

e. Depois, os dados foram submetidos ao programa estatístico Bioestat 5.0 analisando as médias e a diferenças entre elas 

por meio da Análise de variância e teste de Tukey. As cascas da espécie apresentaram maior teor de umidade (9,13%), 

seguida das folhas (8,57%) e frutos (4,85%). Na matéria seca todas estruturas apresentaram valores iguais 

estatisticamente, cascas 90,87%, folhas 91,43% e frutos 95,15%. A folha foi a estrutura da planta que apresentou maior 

quantidade de proteína bruta (8,42%), seguida dos frutos (7,41%) e das cascas (3,87%). As folhas (21,50%) são a estrutura 

da planta com maior quantidade de hemiceluloses, seguida dos frutos (11,54%) e cascas (4,22%). Na quantidade de 

celulose, tanto cascas (23,53%), como folhas (18,16%) e frutos (14,54%) apresentaram valores estatisticamente iguais. 

Na quantidade de lignina as cascas (36,80%) apresentaram maior valor, e as folhas (28,33%) e frutos (26,30%) obtiveram 

valores estatisticamente semelhantes. Devido a espécie ser utilizada na medicina popular, e nos últimos anos terem 

surgidos mais estudos sobre seu potencial farmacológico, os resultados desse trabalho contribuirão para o entendimento 

dos componentes das estruturas das plantas, sendo necessário o estudo continuado através de outras técnicas analíticas 

que viabilizem maior conhecimento da espécie. 

Palavras-chave: Burseraceae, Mata Atlântica, Biomassa. 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO NO PLANTIO E NO PODER CALORÍFICO 

DA MADEIRA DO CLONE DE HÍBRIDO DE EUCALYPTUS UROPHYLLA COM EUCALYPTUS 

GRANDIS. 

 

Telliane Santos Salgueiro Silva¹*, Wislania Pereira da Silva1, Victor Augusto Lopes Maranhão1, José 

Edmundo Accioly de Souza1, Vania Aparecida de Sá1 

 
¹Universidade Federal de Alagoas - UFAL 

*E-mail: tellianesantos@gmail.com 

 
RESUMO: Como alternativa para produção de energia, o clone de híbrido de Eucalyptus urophylla com Eucalyptus 

grandis tem sido plantado no Estado de Alagoas, substituindo os recursos naturais não renováveis que foram utilizados 

no último século, por recursos naturais renováveis provenientes de florestas energéticas. O objetivo deste trabalho foi 

determinar o poder calorífico superior e inferior do clone 1213 plantados em diferentes regiões do Estado de Alagoas, 

sendo um coletado no município de Cajueiro (Usina Seresta) e outro, no município de Teotônio Vilela (Usina Capricho); 

determinar o teor de umidade de ambas as amostras, realizando uma análise comparativa das duas regiões. O poder 

calorífico foi determinado conforme as especificações da norma NBR 8633 da ABNT (ABNT, 1984). Após a análise das 

amostras o clone 1213 obteve um poder calorífico superior na Usina Seresta de 4.557 kcal kg-1 e inferior de 4.247kcal kg-

1, com teor de umidade 50%. Já na Usina Capricho o poder calorífico superior foi 4.557 kcal kg-1 e inferior de 4.264 kcal 

kg-1, com o teor de umidade de 49%. 

Palavras-chave: Energia renovável; Biomassa florestal; Análises de caracterização. 

 

 

 

  



   

VI CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

II WORKSHOP DO PROJETO CAATINGA 

“Engenharia Florestal no Nordeste: Identidade e Desenvolvimento” 

UFERSA/Mossoró-RN, 07 a 09 de maio de 2019 
 923 

 

 

 
AVALIAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DAS MADEIRAS UTILIZADAS NAS MOVELARIAS NO 

SUDESTE PARAENSE 

 

Maila Janaína Coêlho de Souza¹*, Bárbara Yanara dos Reis Silva², Iêdo Souza Santos², Leoclécio Luís de 

Paiva¹, João Paulo Silva Gomes¹, Rafael Rodolfo de Melo³ 

 
¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

² Universidade do Estado do Pará 

³ Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

*E-mail: mailajcsouza@gmail.com 

 
RESUMO: Os estudos dos parâmetros que interferem na trabalhabilidade da madeira é recorrente, devido a sua 

importância, principalmente no que se refere a utilização de forma adequada da madeira. Um dos parâmetros que pode 

interferir na trabalhabilidade da madeira é o teor de umidade, que pode acarretar em defeitos, como em peças de móveis, 

por exemplo. A madeira por ser um material higroscópico faz com que haja diferenças no seu teor de umidade de 

equilíbrio dependendo do ambiente em que a mesma está empregada, sendo que o teor de umidade de equilíbrio também 

está relacionado com a temperatura e umidade relativa do local, dessa forma este estudo tem como objetivo avaliar o teor 

de umidade das madeiras utilizadas para confecção de móveis no município de Marabá-Pará. Este trabalho foi realizado 

no município de Marabá, localizado no sudeste paraense, o mesmo procedeu-se da seguinte forma: primeiramente foi 

realizado o levantamento das principais espécies utilizadas para a confecção de móveis na região; em seguida realizou-se 

a coleta das amostras para a determinação do teor de umidade das madeiras; para a determinação do teor de umidade, as 

amostras no momento da coleta eram acondicionadas em sacos plásticos, para que não houvessem perdas referentes ao 

teor de umidade, a massa das amostras foram aferidas em balança analítica com precisão de 0,001g logo após a coleta, 

para que dessa forma os resultados fossem condizentes com que as amostras apresentavam no momento da coleta nas 

movelarias, após a aferição da massa das madeiras a temperatura ambiente, as amostras foram submetidas a estufa com 

circulação de ar forçada a uma temperatura de 105 ± 3 °C por um período de 24 horas ou até que as mesmas apresentassem 

peso constante para que dessa forma fossem aferidos a massa seca das amostras; para o cálculo da umidade de equilíbrio 

da madeira utilizou-se a equação de Simpson que relaciona a umidade de equilíbrio da madeira em função da temperatura 

e umidade relativa, cujos esses dados foram obtidos pelo Instituto de Meteorologia (INMET). Os resultados desse estudo 

revelaram que as principais madeiras utilizadas para a confecção de móveis no município foram as seguintes: Simarouba 

amara Aubl. (Simaroubaceae), Cedrela spp. (Meliaceae), Erisma uncinatum Warm (Vochysiaceae), Dinizia excelsa 

Ducke (Leguminosae), Hymenolobium petraeum Ducke (Leguminosae), Piptadenia suaveolens Miq. (Leguminosae), 

Apuleia leiocarpa (Vogel) Macbride (Caesalpiniaceae), sendo que a madeira que apresentou maior frequência nas 

movelarias visitadas foi a S. amara, este fato pode ser explicado devido as características físicas da mesma, como fácil 

trabalhabilidade, densidade de média a baixa e também pela mesma possuir resistência ao ataque dos agentes xilófagos. 

Quanto ao teor de umidade de equilíbrio da madeira o mesmo variou entre 12,5 a 30,1%, essa variação pode ser explicada 

devido à localização das movelarias, como também a forma com que as madeiras estavam acondicionadas; as maiores 

taxas de teor de umidade encontradas foram referentes às madeiras coletadas numa movelaria situada próximo ao um 

curso d’água, fato este que pode explicar o comportamento do material de estudo, as madeiras que estavam dispostas 

neste estabelecimento foram as das espécies Cedrela spp. E S. amara. Devido ao estudo ter sido realizado somente em 

uma período do ano, não se pode estabelecer um padrão equivalente ao teor de umidade de equilíbrio das madeiras 

oriundas da região sudeste do Pará, sendo necessários estudos que façam um acompanhamento das amostras de madeiras, 

para que dessa forma haja valores condizentes com a umidade relativa e a temperatura do município. 

Palavras-chave: equilíbrio, umidade relativa, higroscópica. 
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CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DA MADEIRA DE TRÊS ESPÉCIES DO SEMIÁRIDO 

 

Yara Lemos de Paula¹*, Ronisson da Silva Melo1, Gabriela Oliveira de Souza2, Walter Torezani Neto 

Boschetti3, Alan Cauê de Holanda1, Rejane Costa Alves4 
 
¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

² Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 
4 Universidade Federal do Espírito Santo 

*E-mail: ylms_@hotmail.com 

 
RESUMO: Apesar do intenso uso de espécies nativas da Caatinga para fins energéticos, pouco se conhece sobre suas 

características e propriedades. O aprofundamento destes atributos poderia auxiliar no uso eficiente e adequado deste 

material, orientar na busca de novos usos, bem como viabilizar ferramentas para a identificação e fiscalização destas 

espécies no comércio de madeiras nativas do nordeste brasileiro. Parâmetros como a massa específica básica e a anatomia 

da madeira são utilizados regularmente em estudos sobre a caracterização da madeira. O objetivo deste estudo é obter a 

massa específica básica e realizar a caracterização anatômica macroscópica e microscópica da madeira de três espécies 

nativas da Caatinga: Catingueira (Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. Queiroz - Fabaceae), Jurema-preta (Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poir.- Fabaceae) e Pau-branco (Cordia oncocalyx Allemão - Boraginaceae). Os indivíduos foram 

divididos em cinco classes de circunferência, a partir da circunferência mínima na altura do peito de 6 cm e prosseguindo 

com intervalos de 6 cm. Foram abatidas 45 árvores com circunferências médias representativas de cada classe de diâmetro 

e foi coletado um disco de madeira de aproximadamente 8 cm de altura a 1,30 m do solo em todas as árvores e classes, 

totalizando 15 discos de cada espécie. Destes, foram obtidas a porcentagem de cerne e alburno, a massa específica básica 

e a anatomia da madeira de cada espécie. Os métodos utilizados para as análises das amostras foram através de 

recomendações usualmente empregadas em estudo de anatomia de madeiras: Norma Brasileira nº 11941 para definir a 

massa específica básica das madeiras, diretrizes da Comissão Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) e apostila 

do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para definir os caracteres gerais e anatomia macroscópica da madeira, e 

diretrizes da Associação Internacional de Anatomistas da Madeira (IAWA) para definir as características anatômicas 

microscópicas das madeiras. As madeiras apresentaram densidade média a alta, cerne e alburno distintos, grã direita, 

textura média a grossa, ausência de odor/gosto, ausência de exsudação, podendo apresentar durabilidade natural, cores e 

desenhos marcantes; parênquima axial paratraqueal podendo ser aliforme formando confluência, poros visíveis a olho nu, 

pequenos a médios, solitários e múltiplos, muito pouco a pouco frequentes, porosidade difusa, raios visíveis a olho nu, 

bisseriados a multisseriados, estratificados ou não, homogêneos e heterogêneos, baixos, finos e muito pouco frequentes, 

as fibras são curtas com paredes delgadas a espessas. A partir de algumas características analisadas, foi observado que as 

três madeiras possuem potenciais para outros usos, além dos já largamente utilizados, como a geração de energia. Estas 

informações também são importantes para incentivar novas pesquisas, orientar a tomada de decisão do uso 

adequado/eficiente para estas madeiras e fortalecer do diálogo sobre a valorização e uso sustentável das espécies da 

Caatinga. 
Palavras-chave: caatinga, microscopia, usos múltiplos. 
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ENERGÉTICA DA MADEIRA DE QUATRO CLONES DE 

EUCALIPTO 

 

Gustavo Gomes Figueiredo¹*, Benoni Zaghi Neto¹, Diego Martins Stangerlin¹, Elisangela Pariz¹ 

 
¹ Universidade Federal de Mato Grosso 

*E-mail: gustavogfigueiredo13@gmail.com 

 
RESUMO: Objetivou-se com este trabalho realizar a caracterização química e energética da madeira de quatro clones de 

Eucalyptus sp. (I144, GG100, VM01 e H13) com quatro anos de idade, oriundos de povoamentos homogêneos na região 

norte do estado de Mato Grosso. Para tanto, foram selecionados 3 indivíduos de cada clone, situados em plantios 

homogêneos no município de Sorriso, estado de Mato Grosso. Os indivíduos foram abatidos e para cada um deles foi 

retirado um disco de madeira na altura DAP (1,30 m), os quais foram fracionados em duas cunhas opostas, sendo uma 

das cunhas destinada à retirada de amostras para a determinação da massa específica básica e a outra para a produção de 

serragem, que foi peneirada a uma granulometria de 50 mesh, para a determinação das propriedades químicas 

(holocelulose, lignina, extrativos e cinzas) e energéticas (poder calorífico superior e densidade energética). As análises 

foram realizadas em duplicata no Laboratório de Química da Madeira da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. 

A determinação da densidade básica se deu por meio da relação entre o peso seco e o peso saturado das amostras 

direcionadas a este fim. Já a caracterização da composição química do material foi realizada com base na normativa 

prevista pela ABNT, enquanto o poder calorífico superior foi determinado de modo direto e indireto, sendo o primeiro 

através do uso da bomba colorimétrica e o segundo baseado na seguinte equação: PCs = 14,3377 + 0,1228(TL) + 

0,1353(TE), onde PCs = poder calorífico superior (MJ/Kg); TL = teor de lignina e TE = teor de extrativos. Por fim, a 

densidade energética foi obtida pelo produto do poder calorífico superior direto pela massa específica básica. A massa 

específica básica encontrada para as amostras analisadas variaram entre 0,37 g/cm³ e 0,43 g/cm³, com um valor médio de 

0,40 g/cm³. Os valores médios observados para as características químicas da madeira dos clones de eucalipto foram de 

0,32% para o teor de cinzas, 19,05% para o teor de lignina e 2,92% para o teor de extrativos, sendo que os maiores valores 

foram encontrados nos clones H13, I144 e GG100, respectivamente; já o teor médio de holocelulose foi de 77,71%, e o 

clone que apresentou maior valor foi o VM01. Quanto ao poder calorífico, os clones H13 e GG100 apresentaram maiores 

valores pelo método indireto (4085 e 4090 Kcal/Kg, respectivamente); já para o método direto, os valores mais 

expressivos foram obtidos pelos clones VM01 e GG100, com 4199 e 4023 Kcal/Kg, respectivamente. Em relação à 

densidade energética, observa-se uma correlação positiva com a massa específica (ME), isto é, quanto a maior a massa 

específica do material, maior a sua densidade energética. Por fim, com base nas propriedades químicas e energéticas, é 

possível concluir que os clones de Eucalyptus sp. (I144, GG100, VM01 e H13) testados possuem grande potencial para 

uso como fonte de energia na região norte do estado de Mato Grosso, em substituição às espécies nativas. 

Palavras-chave: Poder calorífico, composição da madeira, qualidade da madeira. 
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CUSTOS DE PRODUÇÃO DE MÓVEIS RÚSTICOS COM MADEIRA DE FLORESTAS URBANAS 

EM RECIFE-PE 

 

Cassiano José Lages Marinho Falcão¹*, Tainá Sabino Coelho1, Maria Clara Bezerra Lima1, Jean Gueiros 

Soares1, Rafael Leite Braz1, Rodrigo Eiji Hakamada1 

 
1 Universidade Federal Rural de Pernambuco 

*E-mail: cassianolages@gmail.com 

 
RESUMO: A arborização urbana das grandes cidades brasileiras gera resíduos provenientes de poda e desbastes que são 

geralmente descartados. Uma alternativa para o aproveitamento desse recurso é a elaboração de móveis rústicos. No país, 

cerca de 20% de toda a madeira consumida no país é destinada à indústria moveleira. Pernambuco possui grande potencial 

para essa área, pois já apresenta um mercado consolidado de móveis rústicos, principalmente advindo da região de 

Gravatá, interior do Estado. Apesar do grande potencial, não há na literatura trabalhos que reportem o custo dessa 

produção deste produto na região. Objetiva-se aqui relatar uma experiência com o emprego de resíduos de florestas 

urbanas para movelaria e verificar sua viabilidade econômica, proporcionando um uso alternativo para madeiras oriundas 

da arborização urbana. As atividades foram realizadas no viveiro do departamento de Engenharia Florestal da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizado no município de Recife. Contando com uma área de 2000 m2, o 

local possui um galpão adequado ao corte, secagem e tratamento da madeira, assim como a montagem dos móveis 

produzidos. As madeiras usadas como matéria-prima foram de Helietta longifoliata Britt. (Amarelinho), Mangifera indica 

(Mangueira) e Eucalyptus urophylla, juntamente com estirpes de bambu, oriundas de erradicações efetuadas no campus 

Recife da UFRPE Após os procedimentos de derrubada, os resíduos, que seriam destinados à produção de energia ou 

descartados, foram cortados em tábuas ou discos e submetidos à secagem. O desdobro das tábuas e discos foi feito com 

o auxílio de uma serraria portátil e motosserra de porte médio, que reduziram consideravelmente o custo de infraestrutura 

necessário para a confecção dos móveis. Após a obtenção dos produtos finais foi realizado o levantamento dos custos 

variáveis. Os produtos confeccionados foram: 3 mesas de um tampo, 1 mesa de centro com 3 tampos, 1 mesa de dois 

tampos, 1 estante, 2 bancos para quatro pessoas, 1 escrivaninha, 1 tábua de carne e 18 porta-copos, totalizando 9 móveis 

e 19 utensílios. Os custos da produção de móveis totalizaram R$ 901,64, dos quais R$ 401,64 foram destinados a materiais 

empregados na produção como verniz, selante, inseticidas e massas para madeira, equipamentos de proteção individual e 

lixas, enquanto os R$500,00 restantes foram os custos estimados de mão de obra, baseando-se em um valor diário de 

R$100,00 pela prestação de serviços.  Um levantamento realizado na indústria moveleira demonstrou que móveis 

semelhantes aos confeccionados somaram o valor de R$ 2175,69, 241% superiores aos obtidos no presente trabalho. Os 

custos considerados como fixos (motosserra, serraria portátil, infraestrutura) e os impostos não foram incluídos no cálculo 

realizado, mas a alta viabilidade da produção permite estimar o pagamento do investimento inicial em alguns meses. É 

possível que despesas com transporte da madeira, não consideradas neste trabalho dada a proximidade entre as 

erradicações e a estação de trabalho, elevem os custos. O caso aqui apresentado não visa a ter uma resposta definitiva ao 

tema, mas permite concluir que a utilização de madeira oriunda da arborização urbana pode ser uma atividade econômica 

viável em baixa escala, sendo uma alternativa preferível ao descarte ou uso para geração de energia que apresenta alto 

potencial para o desenvolvimento de micro empreendimentos, geração de renda e empregos em escala regional. 

Palavras-chave: Movelaria, Arborização Urbana, Aproveitamento de Resíduos. 
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DETERIORAÇÃO DA MADEIRA DE ALGAROBA IMUNIZADA COM CCB 

 

Lucas Silva de Lima¹*, Leandro Calegari¹, Elias de Sousa Medeiros¹, Eder Ferreira Arriel¹, Sócrattes Martins 

Araújo de Azevêdo¹ 

 
¹ Universidade Federal de Campina Grande  

*E-mail: lucaaslima78@gmail.com 

 
RESUMO: O presente estudo objetivou monitorar a deterioração de estacas de algaroba (Prosopis juliflora (Sw) D.C.) 

imunizadas com borato de cobre cromatado (CCB) pela técnica de substituição da seiva, sob distintas situações. Foram 

selecionadas aleatoriamente 16 árvores de diâmetro na altura do peito com aproximadamente 7,0 cm, que tiveram seus 

diâmetros determinados de modo a constituir três grupos de diâmetros médios semelhantes e comprimento padronizado 

em 2,20 m. Os grupos de troncos foram submetidos a distintas situações de imunização pela técnica de substituição da 

seiva: na primeira, denominada “normal”, os troncos foram submetidos à solução imunizante duas horas após o corte; na 

segunda, denominada “imersa”, os troncos foram mantidos imersos em água durante 15 dias antes da imunização 

(realizada de maneira idêntica ao primeiro grupo); o terceiro grupo não foi submetido a qualquer técnica de imunização, 

sendo utilizado para fins de comparação (“testemunha”). Após o processo de imunização e ao término de um período de 

30 dias, os troncos foram seccionados a 50% do comprimento total, sendo que foram selecionadas 25 estacas, que foram 

implantadas a campo, em local cercado, de dimensões 3,5m x 6,0 m, localizado no Viveiro Florestal do Centro de Saúde 

e Tecnologia Rural (CSTR), pertencente à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), município de Patos/PB. 

Expostas às condições ambientais, as estacas foram avaliadas anualmente com o fim de monitorar sua perda de massa 

durante os anos de 2013 a 2018. Em cada avaliação, as estacas eram retiradas do campo, limpas e submetidas à secagem 

em estufa para a obtenção da massa anidra residual. Por meio de análise de regressão, a massa seca residual foi avaliada 

em função do tempo de exposição no campo (52 meses), considerando como tratamentos experimentais às distintas 

situações de imunização (normal, imersa e testemunha), considerando-se 5% de probabilidade de erro. O percentual de 

massa residual remanescente foi maior nas estacas que foram mantidas imersas antes de serem submetidas à solução 

imunizante, uma vez que perderam apenas 25% da sua massa inicial. As estacas submetidas à imunização na situação 

“normal” apresentaram-se melhores que as testemunhas (sem imunização), sendo que estas perderam quase 60% da sua 

massa inicial. Em decorrência do tempo de exposição a campo das estacas, a variação da perda de massa anidra média foi 

menor para a situação “imersa” (1494,5 para 1167,3 g), estando a situação “normal” em posição intermediária (1832,3 

para 1215,6 g), sendo que as testemunhas apresentaram a maior e pior variação de perda (1480,7 para 620,6 g). Portanto, 

troncos de algaroba que foram mantidos imersos em água 15 dias antes de serem submetidos à imunização com CCB pela 

técnica de substituição de seiva apresentaram-se mais preservados após 52 meses a campo. 

Palavras-chave: tratamento de estacas, substituição de seiva, umidade. 
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DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO DO CARVÃO VEGETAL COMERCIALIZADO 

NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB 

 

Mikaella Meira Monteiro¹*, Pedro Nicó de Medeiros Neto¹, Kyegla Beatriz da Silva Martins¹, Joanna Letícia 

Diniz Melo¹, Natielly Cristine Gomes de Medeiros¹, Carlos Magno Pereira de Souza Junior¹  

 
1Universidade Federal de Campina Grande 

*E-mail: mikaellaflorestal@gmail.com 

 
RESUMO: O carvão vegetal é um combustível comumente utilizado para uso doméstico, para cozimento de alimentos e 

fonte de aquecimento em certas partes do mundo, especialmente África e o Sudeste Asiático. Este trabalho teve por 

objetivo estudar a determinação do poder calorífico do carvão vegetal comercializado na região central do município de 

Patos, estado da Paraíba. Foi adotado um processo de amostragem aleatório com os estabelecimentos comerciais divididos 

nas seguintes categorias: supermercados (S), casa de carnes e/ou açougues (A), e conveniências (C) que comercializavam 

este produto vegetal. De cada embalagem foi obtido uma amostra de um quilograma de carvão vegetal para avaliar o seu 

poder calorífico superior (PCS), inferior (PCI) e útil (PCU). A maior média para o PCS é encontrada no frigorífico marca 

R1 (8160,45 kcal kg-1), nota-se que a menor média do PCS (7092,09 kcal kg-1) foi encontrada nessa mesma marca, no 

supermercado e consequentemente a mesma tendência para o PCI e o PCL. Isto pode estar relacionado com a idade, 

condições edafoclimáticas e condições do processo de carbonização da matéria prima de origem. Os valores de poder 

calorífico são muito variados entre as marcas e dentro do próprio estabelecimento comercial, indicando uma grande 

heterogeneidade do material avaliado.  

Palavras-chave: energia, fonte renovável, heterogeneidade. 
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ESTIMATIVA DO PODER CALORIFICO DO CARVÃO VEGETAL DE ESPÉCIES DA 

CAATINGA 

 

Rafael Leite Braz¹*, Patricia Emmanuela Ferreira Batista¹, Nayla Pamella da Silva Cavalcanti Coelho¹, 

Rayane Mireli Silva Gomes¹, Isabely Meg Freitas do Nascimento¹, Danilo Araújo Teles¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

*E-mail: rlbraz.ufrpe@gmail.com 

 
RESUMO: A madeira é uma fonte importante de energia bastante representativa na matriz energética mundial, além de 

ser um recurso renovável, contribui para a redução da dependência energética externa por outros combustíveis. 

Consequentemente, o carvão vegetal aparece como destaque, sendo um insumo energético amplamente utilizado, 

principalmente nas indústrias siderúrgicas brasileiras. O conhecimento das propriedades físicas e químicas são 

fundamentais para determinar a qualidade a madeira e do carvão vegetal e o seu potencial energético. Uma característica 

relevante e que deve ser avaliada, é o poder calorífico, que trata da quantidade de energia liberada na forma de calor 

durante o processo de combustão.  O poder calorífico pode ser classificado em poder calorífico superior (PCS) quando a 

combustão se efetua a volume constante e a água formada na combustão é condensada e o poder calorífico inferior (PCI) 

que a quantidade de calor liberado pela queima, de modo que a água proveniente da queima esteja em estado gasoso, além 

do poder calorífico útil (PCU) que é a quantidade de energia útil do processo da queima, sendo descontada a energia 

necessária para evaporar a água referente à umidade da madeira.  Neste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo 

estimar o poder calorifico superior do carvão vegetal espécies da Caatinga. As espécies utilizadas foram, Mororó 

(Bauhinia cheilantha (Bong) D. Dietr.) e Faveleira (Cnidoscolus quercifolius Pohl), jurema embira (Mimosa 

ophthalmocentra); Pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) provenientes de uma plano de manejo florestal sustentável 

na fazenda Itapemirim, propriedade da Agrimex Agro Industrial Excelsior S. A., situada no município de Floresta – PE.  

Foram coletados coletados os galhos e fuste de quinze indivíduos por cada espécie, parte do material foram utilizados na 

determinação da densidade básica da madeira conforme a norma NBR 11941-02 (ABNT, 2003) e parte foram reduzidos 

a cavacos e carbonizados, determinado o teor de carbono fixo do carvão vegetal, conforme preconizado na e NBR 8112 

(ABNT, 1986), com algumas adaptações. Para o cálculo da estimativa do PCS do carvão vegetal, empregou-se na equação 

o resultado do teor de carbono fixo obtido da análise química imediata do carvão vegetal, expressão desenvolvida por 

VALE et al. (2002), PCS (cal.g-1) = 4934,43 + 33,27*Carbono fixo. Para análise estatística, realizou uma análise de 

variância e as médias foram comparadas através do teste de Tukey (p ≤ 0,05).  Os valores médios obtidos para a densidade 

básica da madeira na ordem decrescente foram 660 kg.m-³ para o mororó e jurema embira, 510 kg.m-³ para o pereiro e 

370 kg.m-³ para a faveleira. Quanto ao teor de carbono fixo, estatisticamente as espécies de pereiro (70,92%), o mororó 

(67,82%) e jurema embira (65,20%) apresentaram os maiores valores. Para PCS do carvão vegetal, os valores estimados 

variaram de 6961 a 7304 kcal/kg, com um valor médio de 7119 kcal/kg. Estatisticamente, o carvão vegetal produzido dos 

cavacos de madeira da espécie de pereiro foi o que apresentou o maior poder calorifico superior estimado, com 7289 

kcal/kg, seguido pelo mororó com 7192 kcal/kg. Espera-se que carvão vegetal com maior proporção de teor de carbono 

fixo tendem a apresentar maior poder calorifico superior, sendo o mais desejável para indicação ou seleção de material 

combustível. Na qualidade do carvão vegetal quanto ao poder calorífico superior estimado, os carvões produzidos da 

madeira de pereiro e mororó se destacaram entre as cinco espécies estudadas, sendo as mais apropriadas para produção e 

utilização como carvão vegetal para de geração de energia. 

Palavras-chave: poder calorifico superior, teor de carbono fixo, densidade da madeira. 
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MONITORAMENTO DE SECAGEM DE JEQUITIBÁ ROSA (Cariniana legalis (Mart.) Kuntze) 

 

Micheli Leite Zanchetta¹*, Carolina Rafaela Barroco Soares¹, Adriano Reis Prazeres Mascarenhas¹. 

 
¹ Universidade Federal de Rondônia 

*E-mail: micheli_leite@hotmail.com 

 

RESUMO: A secagem tem grande importância nos processos de transformação da madeira em produtos, 

proporcionando, entre outras vantagens, a melhoria das características de trabalhabilidade e redução tanto da 

movimentação dimensional como da possibilidade de ataque de fungos e insetos. Entretanto trata-se de uma 

operação que requer considerável investimento prévio e representa parcela significativa do custo operacional, 

além disso, o nível de perdas de madeira, gerada pela falta de informações sobre as espécies e secagem 

malconduzida, também é elevado. Logo, objetivou-se com o presente trabalho monitorar o tempo e a 

velocidade de secagem da madeira de Jequitibá Rosa até teores inferiores à 5% de umidade. A amostra da 

madeira de Jequitibá Rosa foi obtida através de uma serraria no município de Rolim de Moura – RO, a qual 

foi dividida em três amostras com dimensões de 5 centímetros de largura, 1,5 centímetro de espessura e 15 

centímetros de comprimento. Posteriormente no Laboratório da Universidade Federal de Rondônia realizou-

se a aferição das massas das peças saturadas em balança semianalítica (0,01 g) a quais foram mantidas em 

estufa a 105 °C, até que atingisse valores inferiores a 5% de umidade, durante a secagem, as amostras foram 

pesadas em intervalos de 3 h. De posse dos dados com os valores de massa anidra, calculou-se os teores de 

umidade da madeira e posteriormente os teores de umidades atuais das amostras, os quais foram avaliados por 

meio de estatística descritiva. O tempo de secagem das amostras foi de 72 horas, levando um período de 6 

horas para chegar a um teor de aproximadamente 5% de umidade, 3 horas para 30% de umidade e 6 horas para 

30 % de umidade até 5% de umidade. Com valores de umidade inicial médio de 51,25% e coeficientes de 

variação médio de 2,33% respectivamente, as amostras não apresentaram rachadura. É de suma importância 

que a velocidade de secagem e a ocorrência de defeitos sejam analisados pois a massa específica básica pode 

ser semelhante para algumas espécies, mas a ocorrência de defeito e a velocidade de secagem têm variações 

devido a estrutura anatômica da madeira. O monitoramento da velocidade e tempo em conjunto da secagem 

drástica permite a definição de programas de secagem para madeiras de diferentes espécies, levando-se em 

consideração o comportamento durante a secagem, concluindo-se que a madeira de Jequitibá Rosa pode ser 

submetida ao método de secagem a alta temperatura sem apresentar defeitos. 
Palavras-chave: Teor de umidade, tempo, velocidade, defeitos. 
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QUANTIFICAÇÃO DE TANINOS PRESENTES NA CASACA DA MIMOSA 

CAESALPINIIAEFOLIA BENTH. E SUA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE EFLUENTES  
 

Diná Garcia de Souza¹ , Débora Baiocchi Princivalli Campos¹ ,João Gilberto Mesa Ucella Filho¹ , João Paulo 

Silva Gomes¹ , Tatiane kelly Barbosa de Azevedo¹ 

 
¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

*E-mail: garcia7dina@gmail.com 

 
RESUMO: A região brasileira semiárida abrange em seu território biodiversidades amplas, que nelas atuam atividades 

econômicas, voltadas para fins agrosilvopastoris e industriais, em especial no ramo farmacêutico. Além disso, a Caatinga 

é fornecedora de produtos madeireiros e não madeireiros, dentre os não madeireiros está o tanino vegetal, que em sua 

forma condensada se faz presente na casca das árvores, podendo representar de 2 a 40% da massa seca de várias espécies. 

O tanino condensado é utilizado no curtimento de couro, na fabricação de tintas e adesivos especiais para madeira e 

derivados, como também é usado na indústria de petróleo. Com isso, esse estudo teve como objetivo analisar as 

concentrações de taninos presentes na casca de sabiá e seu potencial para tratamentos de efluentes. 
Palavras-chave: Floculação, Substâncias tânicas, Caatinga. 
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PROPRIEDADES ENERGÉTICAS DA MADEIRA E CASCA DE DALBERGIA CEARENSIS 

 

Huga Géssica Bento de Oliveira¹*; Mylla Vyctória Coutinho Sousa¹; Lucas de Souza Silva¹; Antônio Carlos 

Ferraz Filho¹; Andressa Ribeiro¹. 

 
¹ Universidade Federal do Piauí 

*E-mail: hugagessica48@gmail.com 

 
RESUMO: A madeira é considerada o combustível mais antigo usado como fonte de energia e até hoje tem ganhos 

significativos em detrimento de outras formas de energia. No entanto, com a crescente demanda por energia ao longo dos 

séculos, tornou-se necessário descobrir e adotar outras fontes, algumas das quais promoveram impactos ao meio ambiente 

e vêm de recursos finitos. Por esta razão o presente trabalho teve como objetivo determinar as propriedades físicas, 

químicas e energéticas da madeira de Dalbergia cearensis Ducke, popularmente conhecida como coração de negro, 

relacionada à produção de energia térmica. O estudo foi realizado com amostras coletadas em uma área de vegetação 

nativa, no município de Cristino Castro-PI, na qual foram selecionados três indivíduos da espécie, dos quais foram 

retirados discos de madeira nas alturas de 0, 25, 50, 75 e 100% da altura comercial. A densidade básica foi determinada 

conforme a NBR 11941 (Associação Brasileira De Normas Técnicas, 2003). O poder calorífico superior foi determinado 

em calorímetro digital, conforme a NBR 8633 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1984) e o teor de materiais 

voláteis, cinzas e de carbono fixo foi determinado de acordo com a NBR 8112 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

1986). A densidade obtida para a espécie foi de 0,73 g/cm3, o poder calorífico foi de 4.327 Kcal Kg-1 e o da casca 4.419 

Kcal Kg-1. O teor de materiais voláteis, cinzas e carbono fixo para a madeira foram iguais a 87,9%, 0,3% e 11,9%, 

respectivamente, e 85,1%, 1,6% e 13,3% para a casca. Portanto, a madeira apresentou potencial para energia, mas ressalta-

se que devido a ótima qualidade da madeira, o destino final deverá visar usos mais nobres, como por exemplo serraria.  

Palavras-chave: densidade básica, poder calorífico, análise química. 
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RENDIMENTO DE SERRARIA PORTÁTIL NO DESDOBRO DE Mangifera indica (Mangueira) 

 

Maria Clara Bezerra Lima¹*, Cassiano José Lages Marinho Falcão1, Tainá Sabino Coelho1, Carlos Roberto 

de Lima1, Rafael Leite Braz1, Rodrigo Eiji Hakamada1. 

 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco 

*E-mail: biologamariaclara@yahoo.com.br 

 
RESUMO: O Brasil responde por cerca de 6% da produção mundial de madeira serrada, com 70% das produtoras 

constituído por empresas de pequeno porte. Uma das formas de desdobro em pequena escala se dá através do uso de 

serrarias portáteis com a adaptação de motosserras, que permite uma maior mobilidade para o trabalho com baixo volume 

de madeira e estrutura física reduzida. O aproveitamento de árvores urbanas para a produção de peças de madeira e móveis 

pode ser uma fonte de renda alternativa ao material que em geral é destinado a aterros, compostagem ou para a geração 

de energia. Porém, poucos trabalhos científicos têm sido realizados a respeito deste tema, notadamente para o rendimento 

de desdobro de árvores urbanas. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar o rendimento de madeira serrada 

de árvores urbanas de Mangifera indica (mangueira) utilizando uma serraria portátil. As atividades foram realizadas no 

Departamento de Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), localizado no município de 

Recife em uma área total de 2000 m2. Para o desdobro foi utilizado uma serraria móvel com trilhos para serra tábua 

lenhador master feitos em alumínio anodizado de alta resistência da marca Meghi, modelo Linha Lenhador com 

motosserra acoplada da marca Stihl com sabre Rollomatic E. de 31 cm, massa 4,8 kg e potência igual de 3,5 cv. A espécie 

utilizada para o estudo foi a Mangifera indica, oriunda de erradicações efetuadas na UFRPE, sendo os diâmetros das toras 

obtidos pela média aritmética dos diâmetros da ponta fina (D1) e ponta grossa (D2), com casca. Seus comprimentos (C) 

foram medidos com auxílio de uma trena e para obtenção do volume inicial (Vi) utilizou-se a equação 𝑉𝑖 = (𝜋𝑑12 +
 𝜋𝑑22/8) ∗  𝐶 . Para o cálculo do volume de madeira serrada, as tábuas e costaneiras obtidas tiveram suas espessuras, 

larguras e comprimentos medidos. Foram tomadas três medidas da espessura em três pontos da peça (E1, E2 e E3), sendo 

uma em cada topo e outra na região mediana com auxílio de trena. Da mesma forma, foram tomadas as medidas da largura 

e comprimento. Dessa forma, foram obtidos “E” (espessura média da tábua) e “L” (largura média da tábua) e “C” 

(comprimento médio da tábua). O volume de cada tábua (V) foi determinado individualmente através da fórmula: V = E 

x L x C sendo somados todos os volumes individuais para obtenção do volume total (Vt) de madeira serrada. O rendimento 

volumétrico, foi obtido pela razão entre o volume produzido de madeira serrada (Vt) e o volume utilizado de madeira em 

forma de tora (Vi). O diâmetro médio das duas toras obtidas foi de 33 e 48 cm e o seu comprimento de 1,52 e 0,73 m. O 

volume calculado foi de 0,131 m3 e 0,133 m3. Após o desdobro foram obtidas 8 tábuas e 4 costaneiras com o volume de 

0,128 m3. O rendimento volumétrico foi de 48,4% atendendo o mínimo de 45% estipulado na normativa do 

CONAMA/2009 sobre rendimento mínimo de espécies nativas, estando na média dos rendimentos de eucalipto 

encontrados em estudos científicos que é de cerca de 52% para a mesma classe diamétrica em estudo. Com base nos 

resultados aqui apresentados, o uso de serraria móvel com a adaptação de motosserra possui rendimento aceitável, 

podendo servir como uma forma de aproveitamento de peças de madeira destinadas a produção de composto ou mesmo 

à queima para a geração de energia. Recomenda-se a realização de mais estudos de eficiência da serraria móvel, 

relacionando-os com os rendimentos aqui obtidos e a avaliação econômica, além de estudos utilizando outras espécies. 
Palavras-chave: Árvores urbanas, Motosserra, Madeira serrada. 
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RENDIMENTO EM TANINOS CONDENSADOS DA CASCA DE BARBATIMÃO  

 

Tereza Thainá Monteiro do Carmo1, Denise dos Santos Oliveira1*, Vinicius Vendrame Zini1,  

Diego Martins Stangerlin1, Elisangela Pariz1  

 
1 Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop 

*E-mail: denise.olivjc@gmail.com 

 
RESUMO: Os taninos ocorrem em uma ampla variedade de espécies lenhosas, sendo encontrados nos diferentes 

componentes arbóreos (raiz, madeira, casca, flores, frutos e folhas). Dentre esses componentes arbóreos, destaca-se a 

casca como sendo a porção que apresenta o maior potencial para extração de taninos. Os taninos podem ser divididos em 

duas classes, os hidrolisáveis e os condensados, sendo esses últimos encontrados em maior proporção na casca e madeira 

das árvores. Os taninos apresentam amplo espectro de utilização, com destaque para a sua ação como inibidora do 

processo de putrefação do couro animal, como agente de floculação em tratamento de águas e como produto natural 

adstringente e anti-séptico em formulações farmacológicas. Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar a 

composição química e o rendimento em taninos condensados a partir da casca de Stryphnodendron adstringens. Mart., 

vulgarmente conhecida como barbatimão. O material utilizado foi obtido a partir das cascas de árvores de barbatimão 

oriundas de povoamentos inequiâneos, sendo essas transportadas até o Laboratório de Química da Madeira da 

Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop. As cascas foram moídas, mediante emprego de moinho de 

facas, sendo reservada a serragem de granulometria de 60 mesh, com vistas a realização das análises químicas. A 

composição química da casca de barbatimão foi determinada por meio da análise de duas repetições para cada constituinte 

(holocelulose, lignina, cinzas e extrativos). O rendimento em taninos condensados da casca de barbatimão foi realizada 

por meio de extrações em três diferentes solventes, no caso água quente, etanol e hidróxido de sódio. Para cada solvente, 

as análises foram realizadas em duplicata. Em cada extração foi utilizado um relação de 1:10 entre serragem e solvente, 

sendo o processo realizado sob aquecimento em banho-maria à 60 ºC, durante um período de 3 h. Ao final de cada extração 

foram separadas duas alíquotas com 50 mL de extrato líquido e adicionado 10 mL de formaldeído e 4 mL de ácido 

clorídrico, sendo o material mantido sob aquecimento em banho-maria à 60 ºC durante 1 h. Após esse procedimento os 

taninos formaram complexos insolúveis que foram filtrados com auxílio de um conjunto de bomba de vácuo, kitasato e 

funil filtrante. Os taninos retidos em cada filtragem foram submetidos à secagem em estufa até obtenção de massa anidra, 

para posterior determinação do seu rendimento. A composição química da casca de barbatimão apresentou os seguintes 

valores: 2,98% de cinzas; 23,57% de extrativos; 47,63% de lignina; 25,82% de holocelulose. Por sua vez, o rendimento 

em taninos condensados apresentou os seguintes valores: 13,00%, 34,92% e 39,22% para as extrações utilizando como 

solvente etanol, água e hidróxido de sódio, respectivamente. Diante do exposto, conclui-se que a casca de barbatimão 

apresenta potencial para extração de taninos, porém devem ser escolhidos solventes que aumentem o rendimento de 

substâncias tânicas extraídas.  

Palavras-chave: tanino vegetal, solventes, química de produtos florestais. 
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RENDIMENTO EM TANINOS CONDENSADOS DA CASCA DE Manilkara huberi (Ducke) Stand.  

 

Leonardo Vinícius de Souza1*, Vinicius Vendrame Zini2, Tereza Thainá Monteiro do Carmo2 

Diego Martins Stangerlin2, Elisangela Pariz2 

 
1 Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá  
2 Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Sinop 

*E-mail: leonardo-vini@hotmail.com 

 
RESUMO: Os taninos ocorrem em uma ampla variedade de vegetais, podendo ser encontrados, principalmente, na 

madeira e na casca de espécies lenhosas. Dentre as aplicações dos taninos, pode-se destacar no curtimento de couro, como 

agente floculante no tratamento de efluentes e águas, na formulação de adesivos para colagem de partículas de madeira, 

dentre outros. No entanto, poucos estudos tratam do potencial de extração de taninos a partir de espécies amazônicas. 

Nesse sentido, o presente estudo objetivou avaliar a composição química e o rendimento em taninos condensados a partir 

da casca de massaranduba - Manilkara huberi (Ducke) Stand. O material utilizado foi obtido a partir de árvores derrubadas 

em planos de manejo florestal sustentável no munícipio de Itaituba-PA. As cascas foram transformadas em serragem, por 

meio do emprego de moinho de facas, sendo separada para as análises químicas o material moído com granulometria de 

60 mesh. A determinação da composição química foi realizada em duplicata, sendo obtidos os teores de holocelulose, 

lignina, cinzas e extrativos. Para determinação do rendimento em taninos condensados da casca de massaranduba foram 

realizadas extrações com três diferentes solventes (água quente, etanol e hidróxido de sódio), sendo as análises realizadas 

em duplicata para cada um destes. Em cada extração foi utilizado um relação de 1:10 entre serragem e solvente, sendo o 

processo realizado sob aquecimento em banho-maria à 60 ºC, durante um período de 3 h. Ao final de cada extração foram 

separadas duas alíquotas com 50 mL de extrato líquido e adicionado 10 mL de formaldeído e 4 mL de ácido clorídrico, 

sendo o material mantido sob aquecimento em banho-maria à 60 ºC durante 1 h. Após esse procedimento os taninos 

formaram complexos insolúveis que foram filtrados com auxílio de um conjunto de bomba de vácuo, kitasato e funil 

filtrante. Os taninos retidos em cada filtragem foram submetidos à secagem em estufa até obtenção de massa anidra, para 

posterior determinação do seu rendimento. Com base nas análises de composição química da casca de massaranduba, a 

mesma apresentou os seguintes teores: 3,99% de cinzas; 21,58% de extrativos; 42,91% de lignina; 31,52% de 

holocelulose. Em relação ao rendimento em taninos condensados, os valores obtidos foram de 5,47%, 11,68% e 15,37% 

para as extrações utilizando como solvente água quente, etanol e hidróxido de sódio, respectivamente. Diante do exposto, 

conclui-se que a casca de massaranduba apresenta potencial para extração de taninos, porém devem ser escolhidos 

solventes que aumentem o rendimento de substâncias tânicas extraídas.  

Palavras-chave: extrativos, tanino vegetal, solvente orgânico. 
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SECAGEM DA MADEIRA ORIUNDA DE INCÊNDIO FLORESTAL NO SUDESTE DO PARÁ 

 

Carolline Lopes dos Santos¹*, Willian Santos Paiva1, Selma Lopes Goulart¹, Thiago De Paula Protásio¹ 

Jainara Santos Jansen¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural da Amazônia  

*E-mail: carol.santos7@hotmail.com 

 
RESUMO: A secagem é uma etapa de grande importância para o processo de beneficiamento da madeira e, se realizada 

de maneira correta, diminui a frequência no aparecimento de defeitos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a secagem das 

tábuas de castanheira (Bertholletia excelsa) por meio de pilhas montadas ao ar livre. Após a secagem foram avaliados e 

classificados os defeitos resultantes da retirada da umidade da madeira. Para a realização do experimento foram montadas 

duas pilhas de secagem, uma com tábuas de espessura de 2,5 cm e outra com espessura de 3,0 cm. As madeiras foram 

avaliadas por 100 dias, sendo que em todos os dias eram pesadas as amostras controladoras de umidade (ACUs) para 

observar a taxa de secagem da madeira e o quanto de água era perdido por dia. Foi possível verificar que as peças de 

madeira da castanheira perderam água de forma bastante lenta, com taxa de secagem de 0,01% por dia. Esses dados 

podem ser explicados pelo alto índice de chuva na região durante o período de avaliação do experimento, em que as 

madeiras adquiriam e perdiam umidade diariamente. Quanto aos defeitos, 97,22% das tábuas de 2,5 cm de espessura da 

pilha I apresentaram encurvamento enquanto que na pilha II, 91,11% das tábuas de 3,0 cm de espessura apresentaram tal 

defeito. O percentual de encanoamento e arqueamento foram baixos na pilha I e se sobressaíram na pilha II com 22,22% 

e 15,56%, respectivamente. Embora as peças tenham perdido bastante umidade nos primeiros 35 dias, a secagem não foi 

completamente eficiente, pois na época do estudo, a intensidade pluviométrica foi alta, acarretando em ganho de umidade 

nas peças da castanheira. 

Palavras-chave: curva de secagem, defeitos da secagem, taxa de umidade. 
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TAXA DE RETENÇÃO DE OLÉO QUEIMADO APLICADO EM MADEIRA TROPICAL 

VISANDO A SUA PRESERVAÇÃO CONTRA AGENTES XILÓFAGOS 

 

Denise dos Santos Oliveira¹, Diego Martins Stangerlin¹, Cátia Cardoso da Silva¹, Fernando Tadeu Silvino 

Pinto¹, Luan Lima da Mota¹, Luane Carina de Paula da Silva¹ 

 
¹ Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop  

*E-mail: denise.olivjc@gmail.com 

 
RESUMO: Os métodos de preservação têm sido amplamente empregados em virtude do aumento da vida útil das 

madeiras tratadas, de modo a proporcionar agregação de valor ao produto derivado de madeira. Neste sentido, o presente 

estudo teve por objetivo avaliar a taxa de retenção de óleo queimado em uma madeira amazônica de baixo valor agregado. 

Para tanto, 40 amostras de Trattinnickia rhoifolia (amescla) foram confeccionadas com dimensões nominais de 2 x 2 x 

20 cm (radial x tangencial x longitudinal). O tratamento preservativo escolhido para preservação das amostras de amescla 

foi o método de imersão simples, sendo avaliados dois períodos distintos de aplicação 5 minutos e 24 horas. Em relação 

ao produto preservativo, dois tipos de óleo queimado foram avaliados: 5W30 (menor viscosidade) e 20W40 (maior 

viscosidade). A escolha do óleo queimado, oriundo da combustão de motores a diesel e de motores à gasolina de baixa 

potência, se deve ao fato de que o mesmo possui uma alta quantidade de constituintes tóxicos para os organismo xilófagos. 

Antecedendo a preservação, as amostras de amescla foram lixadas e submetidas à secagem em estufa de circulação de ar 

à 103 ºC, até obtenção de massa e volume constantes. Posteriormente, as amostras de amescla foram imersas em 

recipientes contendo óleo queimado, sendo utilizadas 10 amostras para cada tratamento: T1 (óleo 5W30 – 5 minutos); T2 

(óleo 5W30 – 24 horas); T3 (óleo 20W40 – 5 minutos); T4 (óleo 20W40 – 24 horas). Ao final dos períodos de imersão, 

as amostras foram limpas com papel toalha para retirada do excesso de produto oleoso e novamente secas em estufa para 

obtenção da massa final tratada. Os resultados de taxa de retenção do óleo queimado foram de 0,063 g/cm³ (T3), 0,067 

g/cm³ (T1), 0,086 g/cm³ (T4) e 0,095 g/cm³ (T2). Independente da viscosidade do óleo queimado, as maiores taxas de 

retenção foram verificadas nas imersões prolongadas de 24 horas, de modo a diferir estatisticamente dos valores obtidos 

na imersão rápida de 5 minutos. Ao comparar as médias de taxa de retenção dentro de cada tempo de imersão, não foi 

verificada diferença estatística entre as duas viscosidades de óleo queimado. Correlacionado os dados de densidade e de 

taxa de retenção, pode-se observar quanto menos densas são as amostras maior são as taxas de retenção do produto oleoso. 

Diante do exposto, pode-se concluir que para obtenção de maior efetividade do tratamento preservativo com óleo 

queimado devem ser empregadas madeiras de baixa densidade, sendo essas imersas em períodos prolongados 

independente da viscosidade do produto oleoso.  

Palavras-chave: imersão simples, tratamento preservativo, produto oleoso. 
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TEOR DE TANINOS NO LENHO DE TECTONA GRANDIS 
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Nascimento Barbosa¹, José Jorge Monteiro Junior¹, João Matheus Ferreira de Souza¹ 

 
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco 
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi quantificar o teor de taninos (%) presente no lenho de Tectona 

grandis por Colorimetria. Esse método consiste na comparação da intensidade de cor de soluções com 

concentrações desconhecidas, com a intensidade de cor de soluções padrões de um determinado elemento ou 

composto. O lenho foi seco ao ar livre, reduzido e triturado em moinho de facas com peneiras de 2 mm. O 

método utilizado para determinação de taninos foi o de Folin-Denis. O Coeficiente de Determinação (R²) 

mostrou que 99,08% das variações ocorridas são explicadas pela equação da reta da regressão linear. Ou seja, 

o modelo se ajustou bem aos valores observados. A concentração de taninos foi de 3,14%. Recomenda-se 

novos estudos com a Tectona grandis, envolvendo inclusive outras partes da árvore e outras formas de extração 

e obtenção do tanino para melhor caracterização dessas substâncias, a fim de se poder fazer inferências mais 

concretas sobre a sua elevada durabilidade natural, estabilidade dimensional e mecânica, rápido crescimento, 

densidade, entre outras notórias características. 
Palavras-chave: tecnologia da madeira, extrativos, polifenóis 
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UMIDADE DA MADEIRA COMO FATOR DE INFLUÊNCIA NO PROCESSAMENTO  
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RESUMO: O conhecimento das propriedades da madeira é fundamental para se obter produtos com parâmetros 

adequados e prever o seu comportamento, garantindo maior controle no processo de usinagem. Características físicas da 

madeira, como a umidade, por exemplo, influenciam diretamente na qualidade da superfície, na resistência ao corte e na 

energia requerida para o processamento. Visto isso, o objetivo foi conhecer a relação do gasto de energia, para realizar o 

corte transversal, com a umidade da madeira de nove espécies. Para isso, foram utilizadas madeiras de nove espécies. 

Foram utilizados cinco corpos de prova por espécie para coleta de dados de energia específica de corte. Os corpos de 

prova foram processados transversalmente em serra circular de carrinho. A velocidade de avanço foi mantida constante 

por meio do alimentador de avanço mecânico e a velocidade de corte foi fixada durante todo o processo. Dessa forma não 

exerceram fonte de variação nos dados de energia específica de corte. A seguir foram calculados os valores de energia 

específica, considerando o volume de madeira removida, para cada espécie. Os resultados mostraram que houve relação 

mediana entre os dados de energia específica de corte e umidade para os cortes transversal (r=-0,462) isso pode ser 

explicado por se ter utilizado pequena amplitude de variação da umidade, estando às madeiras já em condições de 

equilíbrio higroscópico. A relação obtida entre a energia específica de corte e a umidade da madeira foi inversamente 

proporcional, ou seja, maiores umidades facilitam o corte da madeira que por sua vez requer menos energia no seu corte. 

Conclui-se, portanto que a umidade exerce de fato influência no corte, afetando diretamente no quanto a madeira vai 

requerer de esforço durante seu processamento mecânico.  

Palavras-chave: usinagem, energia específica de corte, propriedade física da madeira. 
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