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Esses Anais representam o comprometimento e esforço do trabalho de
vários profissionais e instituições que acreditaram na possibilidade da
realização de um evento online o qual pudesse agregar informações
técnico-científico na formação de discentes, docentes e profissionais
que têm relação com a área de Recursos Florestais. 

O Congresso Online Internacional Florestal – Coniflor 2021, ocorreu entre
os dias 10 a 14 de maio de 2021. O Coniflor é um evento de caráter
técnico-científico destinado a discentes, docentes e profissionais que
têm relação com a área de Recursos Florestais. 

O evento tem como objetivo principal disseminar o conhecimento e
políticas públicas sobre a área de Recursos Florestais para o maior
número de pessoas possível, incluindo principalmente aquelas que estão
distantes dos grandes centros urbanos e que enfrentam dificuldades
para estar em eventos presencialmente. 

O tema principal do Coniflor – 2021 foi “Florestas Econômicas e
Ambientais” Nesse contexto, o congresso teve apresentação de diversas
palestras (31 palestras) com palestrantes renomados do Brasil, Portugal,
Malásia, EUA, Costa Rica, Chile, Venezuela, Indonésia. Participaram do
Congresso 370 participantes de diversas nacionalidades. 

Em relação aos resumos científicos foram 163 distribuídos nos seguintes
temas: tema 1 - tecnologia de produtos florestais, tema 2 - silvicultura -
sementes, propagação e fisiologia de espécies florestais, tema 3 -
silvicultura - genética e melhoramento florestal, tema 4 - sistemas
silviculturais e agroflorestais, tema 5 - solos, nutrição florestal e
ciclagem de nutrientes, tema 6 - fitopatologia, tema 7 - entomologia,
tema 8 - mensuração, inventário e manejo de florestas, tema 9 - meio
ambiente e recursos hídricos, tema 10 - outros temas.

Comissão Organizadora do CONIFLOR

INTRODUÇÃO



These Annals represent the commitment and effort of the work of several
professionals and institutions who believed in the possibility of holding an
online event which could add technical-scientific information in the
training of students, teachers and professionals who are related to the
area of   Forest Resources .

The Online International Forestry Congress – Coniflor 2021, took place
between May 10 and 14, 2021. Coniflor is a technical-scientific event
aimed at students, teachers and professionals who are related to the
area of   Forest Resources.

The event's main objective is to disseminate knowledge and public
policies about the Forest Resources area to as many people as possible,
including mainly those who are far from large urban centers and who
face difficulties to attend events in person.

The main theme of Coniflor – 2021 was “Economic and Environmental
Forests”. In this context, the congress featured several lectures (31
lectures) with renowned speakers from Brazil, Portugal, Malaysia, USA,
Costa Rica, Chile, Venezuela, Indonesia. 370 participants of different
nationalities participated in the Congress.

Regarding the scientific abstracts, 163 were distributed in the following
themes: theme 1 - technology of forest products, theme 2 - forestry -
seeds, propagation and physiology of forest species, theme 3 - forestry -
genetics and forest tree improvement, theme 4 - forestry systems and
Agroforestry, theme 5 - soils, forest nutrition and nutrient cycling, theme
6 - phytopathology, theme 7 - entomology, theme 8 -  mensuration,
forest inventory and management, theme 9 - environment and water
resources, theme 10 - other themes.

CONIFLOR Organizing Committee
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Estos Anais de Coniflor representan el compromiso y esfuerzo del trabajo
de varios profesionales e instituciones que creyeron en la posibilidad de
realizar un evento en línea que pudiera sumar información técnico-
científica a la formación de estudiantes, docentes y profesionales que
están relacionados con el área de Recursos Forestales.

El Congreso Internacional Forestal En Línea – Coniflor 2021, se llevó a cabo
entre el 10 y 14 de mayo de 2021. Coniflor es un evento técnico-científico
para estudiantes, docentes y profesionales que están relacionados con el
área de Recursos Forestales.

El objetivo principal del evento es difundir el conocimiento y las políticas
públicas sobre el área de Recursos Forestales a la mayor cantidad de
personas posible, incluidas aquellas que están alejadas de los grandes
centros urbanos y que enfrentan dificultades para estar en eventos
presenciales.

El tema principal de Coniflor – 2021 fue "Bosques Económicos y
Ambientales" En este contexto, el congreso presentó varias conferencias
(31 conferencias) con reconocidos conferencistas de Brasil, Portugal,
Malasia, USA, Costa Rica, Chile, Venezuela, Indonesia. 370 participantes
participaron en el Congreso, con más de 10.000 visitas de 21
nacionalidades.

En cuanto al número de resúmenes de artículos científicos inéditos
publicados en Coniflor, podemos afirmar que fue un gran éxito. Se
aprobaron 163 resúmenes para su publicación y la participación de 513
investigadores involucrados en la preparación de estos trabajos. Los
resúmenes de los trabajos científicos se distribuyeron en los siguientes
temas: tema 1- tecnología de productos forestales, tema 2 - silvicultura -
semillas, propagación y fisiología de especies forestales, tema 3 -
silvicultura - genética y mejoramiento forestal, tema 4 - sistemas
forestales y agroforesteria, tema 5 - suelos, nutrición forestal y ciclo de
nutrientes, tema 6 - fitopatología, tema 7 - entomología, tema 8 -
dasometria, inventario y gestión forestal, tema 9 - medio ambiente y
recursos hídricos, tema 10 - otros temas.

Comité Organizador de CONIFLOR

INTRODUCCIÓN



Programação 
do Congresso

 
Congress 
Schedule

 
Calendario 

del Congreso
 
 



16:00
Mais Floresta Produtiva - Política da Cadeia Produtiva de
Base Florestal no Espírito Santo.
Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho

10/05/2021 - 05/10/2021 - 10/05/2021

15:55 - Abertura - Opening - Apertura
CONIFLOR 2021

17:00
El Sector Forestal y la Bioenergía en Chile
Juan Carlos Pinilla Suárez

18:00
Protection of Plants Varieties in Indonesia
Jupiter Israel Muro Abad

19:00
Florestas para Todos para Sempre
Ivone Satsuki Namikawa

20:00
Arborização Urbana
Renato Moraes de Jesus
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15:00
Restauração Ecológica - Experiências da Suzano
Uerleson Santos Rocha

14:00
Desafios e Estratégias para a Produção de Celulose na
Europa
Antonio Sergio Fabres

16:00
O Diferencial da Qualidade da Madeira nas Florestas
Plantadas
Graziela Baptista Vidaurre

17:00
Uso de Geotecnologias para a Predição de Variáveis
Florestais
Ana Paula Dalla Corte

18:00
Potencial de Regeneração Natural de Florestas Nativas
Marcelo Simonelli

19:00
Monitoramento Nutricional de Cultivos Florestais em
Fase de Manutenção
Roosevelt de Paula Almado

11/05/2021 - 05/11/2021 - 11/05/2021
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20:15 - Apresentação de Trabalho Selecionado 
Methane Emissions and Carbon Storage from Household
Paper Disposal in Brazil During 1901-2016
Carlos Roberto Sanquetta

20:00 - Apresentação de Trabalho Selecionado
Dinâmica Espaço-Temporal da Murcha Bacteriana
(Ralstonia Solanacearum) do Eucalipto
Ana Paula Rossi

20:30 - Apresentação de Trabalho Selecionado
Semeadura Direta para Restauração Florestal na Reserva
Natural Vale: Avaliação após 16 Anos de Implantação
Diego Balestrin

20:45 - Apresentação de Trabalho Selecionado
Influência da Camada de Serapilheira na Densidade,
Porosidade e Umidade do Solo em Plantios de Eucalipto no
Cerrado - Raphaela Carvalho Paniago

21:00 - Apresentação de Trabalho Selecionado
Functional Composition is the Main Predictor of Aboveground
Biomass Undergoing Forest Restoration on Mining Tailings in
Mariana, MG, Brazil - Ítalo Favoreto Campanharo

21:15 - Apresentação de Trabalho Selecionado
Intensidade da Irradiância no Fluxo e Alocação do Carbono em
Árvores de Três Morfotipos de Paubrasilia Echinata (Lam. -
Gagnon, H.C.Lima E G.P.Lewis) - Geraldo Rogério Faustini Cuzzuol
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15:00
Florestas Multifuncionais e Adequação Legal
Maria José Zakia

14:00
Restauração Florestal no Ambiente da Mineração: Avanços e
Desafios
Sebastião Venâncio Martins

16:00
Espécies Invasoras em Áreas em Restauração Ecológica
Maria Cristina Teixeira Braga Messias

17:00
Connecting Forestry and Carbon Finance
Daniel de Souza

18:00
Modelagem da Germinação e Tecnologia de Sementes para
Conservação da Caatinga
Barbara França Dantas

19:00
O Projeto Biomas: Lições Aprendidas
Alexandre Uhlmann

12/05/2021 - 05/12/2021 - 12/05/2021
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21:00
Exportando Know How Brasileiro de Florestas Plantadas para
o Mundo
João Leite de Souza

20:00
O Papel da Silvicultura de Espécies Nativas e P&D numa Nova
Economia Florestal no Brasil
Miguel Calmon

14:00
Evaluación de las Propriedades de Diferentes Especies con
Potenciales Energéticos para la Elaboración de Pellets de
Calidad - Hector Jesus Pegoretti Leite de Souza

15:00
Alinhamento da Estrutura Organizacional com o Supply
Chain Management
Mário Nelson Marques Cardoso

16:00
Colheita Florestal Cenibra: Passado, Presente e Futuro
Bruno Ricardo Fernandes

13/05/2021 - 05/13/2021 - 13/05/2021
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18:00
"Método do Fio-Quente": Implementação e Estudos de
Propriedades Térmicas de Madeiras
Carlos Roberto de Lima

17:00
Indústria 4.0: O Futuro da Manutenção de Máquinas de
Colheita Florestal
Marcelo Chiabai Bento

19:00
Antecedentes e Perspectivas da Política Florestal Brasileira
José Carlos Carvalho

20:00
Paubrasilia - As Implicações Para a Conservação da Planta
que Deu o Nome ao Brasil
Fabiana Gomes Ruas

15:00
Aportes de la Educación-Investigación Superior en
Agroforestería y Desarrollo para la Producción
Agropecuaria Regenerativa - Elias de Melo Virginio Filho

14/05/2021 - 05/14/2021 - 14/05/2021
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17:00
Ambiente Florestal Sustentável
Paulo Roberto Oliveira de Andrade

16:00
O Mercado do Bambu no Brasil e no Mundo
Rodrigo Nascimento de Paula

18:00
Eucalypts for Tropical Rainforest - (Af) Climate
Arno Brune

19:00
AgroClimate: Tools for Managing Climate Risk in Agriculture
and Natural Resources
Clyde William Fraisse

https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#
https://eventos.congresse.me/coniflor/edicoes/393-coniflor---1-edicao#


TEMA 01

1



INFLUÊNCIA DA TAXA DE AQUECIMENTO NA SUPERFÍCIE DA MADEIRA 
DE TAUARI (Couratari sp.) TRATADA TERMICAMENTE 

 
Marcella Hermida de Paula – UnB (marcellahermida@hotmail.com), Joaquim 
Carlos Gonçalez – UnB (goncalez@unb.br), Mírian de Almeida Costa – UnB 
(almeida.mira@gmail.com), Loyane Fernandes da Silva – UnB 
(loyane.engflorestal@gmail.com) 
 
O tratamento térmico é um método de modificação da superfície da madeira que 
tem sido muito empregado na diminuição da sua higroscopicidade, 
heterogeneidade e anisotropia, ampliando seus usos e a valorizando na 
produção de móveis, decks, pisos e laminados. O objetivo deste estudo foi 
examinar como duas diferentes taxas de aquecimento influenciaram na 
qualidade superficial da madeira de Tauari (Couratari sp.) tratada termicamente. 
Amostras provenientes de peças livres de defeitos com dimensões 3,0 x 8,0 x 
0,5 cm (largura x comprimento x espessura) foram tratadas em uma estufa 
adaptada a uma temperatura de 180ºC durante 30 minutos sob taxas de 
aquecimento de 1ºC por minuto e 2ºC por minuto. As características cor, 
rugosidade e molhabilidade das faces tangenciais foram posteriormente 
analisadas. A metodologia adotada para a caracterização colorimétrica da 
madeira foi o sistema CIEL*a*b*, e os parâmetros determinados foram: L* 
(claridade), coordenadas a*(coloração vermelha-verde) e b* (coloração amarelo-
azul), C (saturação), h* (ângulo de tinta) e ΔE (variação total da cor), obtidos com 
o espectrofotômetro Color Eye XTH - X-Rite. Para examinar a rugosidade 
superficial da madeira usou-se o rugosímetro Surftest SJ - 400 (Mitutoyo), com 
cut-off de 0,8 mm e percurso de avaliação de 8 mm. O parâmetro determinado 
foi o Ra (µm), constituído da média aritmética dos valores absolutos das 
ordenadas de afastamento (yi), dos pontos do perfil de rugosidade em relação à 
linha média, dentro do percurso de medição. Para determinar a molhabilidade da 
superfície, realizou-se medições do ângulo de contato na superfície da madeira 
pelo método da gota séssil; as medições foram feitas com o goniômetro Krüss 
através do software DSA30, o qual permite gravar as imagens da gota 
depositada na superfície da amostra e calcular o ângulo de contato ao longo do 
tempo de medição. A fim de verificar se existiram diferenças estatísticas entre os 
tratamentos, os valores obtidos nos ensaios foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA) com o auxílio do programa ASSISTAT 7.7. Os resultados 
mostraram que, embora houvesse alteração no aspecto visual da superfície da 
madeira de Tauari, não ocorreram diferenças estatisticamente significativas na 
cor, permeabilidade e rugosidade entre as amostras não-tratadas e as que foram 
tratadas termicamente sob as duas taxas de aquecimento testadas. 
 
Palavras-chave: Colorimetria; Modificação térmica; Molhabilidade; Rugosidade. 
 
Agradecimentos: os autores agradecem à UnB pela viabilização do trabalho, à 
CAPES pela concessão de bolsas de pós-graduação e ao LPF/SFB por 
disponibilizar pessoal, laboratórios e equipamentos. 
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QUALIDADE DAS FIBRAS DA MADEIRA DOS CLONES RRIM 600 E GT1 DE 
SERINGUEIRA [Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Muell. Arg.] PARA A 

PRODUÇÃO DE PAPEL E CELULOSE 
Erick Phelipe Amorim– UFSCar (erick.amorim95@hotmail.com) 
 

A Seringueira é uma importante espécie florestal brasileira, pois através do 
exsudado lactífero, o latéx, origina diversos produtos sintéticos industriais. É uma 
espécie nativa do Brasil, porém estabeleceu-se com sucesso ao redor do mundo 
através do melhoramento genético florestal. No Brasil a intensificação dos 
plantios clonais e o estabelecimento de clones resistentes iniciaram-se, no 
Instituto Agronômico de Campinas-IAC no estado de São Paulo, estado que é 
responsável por deter 56% das áreas produtivas da espécie. O ciclo de produção 
de resina atualmente é de 30 anos por árvore, em seguida há reforma do plantio 
e a madeira é erroneamente descartada, não havendo uma destinação 
adequada para o potencial tecnológico desta espécie para produtos de maior 
valor agregado. Diante do exposto, o objetivo do trabalho é caracterizar a 
qualidade das fibras dois clones mais produzidos no estado de São Paulo RRIM 
600 e GT1 aos 12 anos de idade como subsídio de qualificar essa madeira para 
uso na indústria de papel e celulose e dar uma melhor destinação de uso pós 
ciclo exploratório do látex. Para a realização do estudo foram amostradas 30 
árvores de cada clone coletadas a 1,30 cm do solo da fazenda experimental de 
Selviria-MS, da Universidade Estadual Paulista-UNESP campus de Ilha Solteira-
SP. Amostras foram desdobradas em discos em seguida, transformadas em 
pequenos palitos de 1×1x1 cm³ para maceração e adotada 30 fibras por disco 
de cada árvore seguindo as recomendações IAWA (1989). As fibras foram 
avaliadas quanto aos índices de qualidade de fibras. Coeficiente de Flexibilidade, 
Fração Parede, Razão Runkel e Razão de Esbeltez. Para análise estatística 
utilizou-se o delineamento em blocos causalizados constituindo 2 unidades 
amostrais, com 30 repetições. Os resultados mostraram que houve apenas 
diferença estatística para razão esbeltez. Para o coeficiente de flexibilidade os 
valores foram de 63,74% para RRIM 600 e 69,19%, valores acima de 40% são 
preferíveis na indústria de papel e celulose, visto que as fibras serão mais rígidas 
e difíceis de colapsarem e, assim, produzem um papel de rede mais solta. Os 
resultados obtidos da fração parede das fibras foi 36,26% para RRIM 600 e 
30,81% para GT1, indicando que as fibras da espécie, permite a confecção 
excelente de papéis para impressão devido a boa absorção de tinta. Para o 
Índice de Runkel, os valores foram de 0,46-0,56 considerados excelentes, pois 
a indústria dá preferência a índices de Runkel abaixo de 1,00, são fibras flexíveis, 
que ao se entrelaçarem formam um papel resistente. A razão esbeltez interfere 
na densidade do papel e consequentemente na resistência ao rasgo, e 
digestibilidade da polpa. A madeira dos clones de Hevea brasiliensis apresenta 
valores de 43,02 e 44,59 para RRIM 600 e GT1, respectivamente indicando 
haver facilidade no processo de entrelaçamento na formação da folha e 
configurando resistência ao papel. Os resultados indicam que a madeira desde 
idades mais jovens, possibilita usos de maior valor agregado e possui qualidade 
satisfatória podendo ser uma espécie com potencial utilização na indústria de 
papel e celulose.  
 
Palavras-chave: Anatomia da madeira; Caracterização tecnológica; Espécie 
nativa; Propriedades da madeira; Uso da madeira.  
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DENSIDADE BÁSICA E UMIDADE MÁXIMA DA MADEIRA DE ESPÉCIES 
DE Corymbia E Eucalyptus NÃO TRADICIONAIS

 Stéffany de Lima Araujo – UFES (steffanylima02@yahoo.com.br), Alexa Barglini Melo
–  UFES  (alexabmelo@gmail.com),  Letícia  Aramuni  Alberto  Ribeiro  –  UFES
(leticiaaramuni@gmail.com),  Gabriela  Aguiar  Amorim  –  UFES
(gabriela.a.amorim@hotmail.com),  João  Gabriel  Missia  da  Silva  –  UFES
(j.gabrielmissia@hotmail.com),  Jordão  Cabral  Moulin  –  UFES
(jordao_cm@hotmail.com),  Paulo  Henrique  Muller  da  Silva  –  IPEF
(paulohenrique@ipef.br),  Graziela  Baptista  Vidaurre  –  UFES
(grazividaurre@gmail.com) 

É  necessária  a  ampliação  do  conhecimento  tecnológico  de  espécies  não
tradicionais  de  eucalipto,  visando  a  diversificação  de  espécies  plantadas
comercialmente  no  Brasil,  devido  ao  grande  potencial  de  uso  que  elas
apresentam. O objetivo deste trabalho é avaliar a densidade básica e umidade
máxima  da  madeira  de  sete  espécies  de  Corymbia  e  de  Eucalyptus  não
tradicionais.  O  material  foi  proveniente  de  plantação  seminal,  de  parcelas
experimentais de 7 x 7 m implantadas em Borebi – SP, caracterizada por clima
subtropical  úmido,  solo  argiloso  e  espaçamento  de plantio  de  3,0  x  2,6  m.
Foram  selecionadas  sete  espécies  não  tradicionais  com  bom  crescimento,
além de uma espécie tradicional. As amostras foram colhidas aos seis anos de
idade:  Corymbia  citriodora,  C.  citriodora  subsp.  variegata,  C.  henryi,  C.
torelliana,  Eucalyptus  amplifolia,  E.  longirostrata,  E.  major  e  E.  urophylla
(tratamento controle). Para cada espécie, foram colhidas sete árvores, sendo
amostrados discos nas posições de 0 (base),  25,  50, 75 e 100% da altura
comercial e no DAP. Por meio de cunhas retiradas dos discos, determinou-se a
densidade básica e a umidade máxima da madeira.  A espécie E.  urophylla
(controle) apresentou o menor valor de densidade básica da madeira (0,47 g
cm-  ³),  enquanto  o  C.  citriodora  o  maior  valor  (0,68  g  cm-  ³),  sendo  essa
espécie  reconhecida  pela  alta  densidade  e  elevado  teor  de  extrativos.  As
espécies E. major e C. citriodora subsp. variegata possuem densidade básica
da madeira de 0,61 g cm-3. A umidade máxima foi inversamente proporcional a
densidade básica da madeira. As espécies mais densas apresentaram menor
valor, sendo que a espécie controle apresentou o valor de umidade máxima
(144,42%) superior as demais espécies em estudo, principalmente por possuir
vasos e lume de diâmetros maiores em relação ao gênero Corymbia, facilitando
a entrada de água. Após o E. urophylla tem-se o C. torelliana (129,92%) e o E.
amplifolia  (125,65%),  que  apresentaram  resultados  semelhantes.  O  C.
citriodora, apresentou o menor valor (86,54%). As dimensões anatômicas dos
elementos  de  condução  de  algumas  espécies  de  Corymbia,  como  o  C.
citriodora são menores em relação ao E. urophylla. Madeiras densas possuem
menor  proporção  de  espaços  vazios  em  seu  interior,  consequentemente,
menor é o espaço para preenchimento com água livre. Ao considerar o ponto
de saturação das fibras entre 28-30%, observou-se que a água livre de cada
espécie  oscilou  de  30  a  114,42%.  Foi  notório  que  as  espécies  do  gênero
Corymbia obtiveram umidade máxima inferior às do gênero Eucalyptus. Todas
as espécies foram classificadas como de média densidade, com exceção da
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madeira do E. urophylla e do C. torelliana, que apresentaram baixa densidade,
sendo  esta  última  considerada  na  maioria  das  literaturas  como  de  alta
densidade.  Estas  distinções  podem  ocorrer  devido  à  diferença  de  idade,
genética, procedência e características do ambiente de crescimento entre as
madeiras utilizadas em cada estudo. Os resultados demonstram que espécies
não tradicionais possuem densidade maior do que espécies tradicionais. 

Palavras-chave:  Corymbia;  Eucalipto;  Propriedades  Físicas  da  Madeira;
Qualidade da Madeira 

Agradecimentos:  Os  autores  agradecem  ao  Programa  Cooperativo  de
Melhoramento  Florestal  do  IPEF,  à  FAPES,  pelo  financiamento  da
infraestrutura  laboratorial  e  dos  projetos  de  pesquisa  e  à  CAPES  por
concessão de bolsas de pesquisa
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APTIDÃO ENERGÉTICA DA MADEIRA Pterogyne nitens Tul. 

Allana Katiussya Silva Pereira, Dalton Longue Júnior, Angélica de Cássia 

Oliveira Carneiro 

Allana Katiussya Silva Pereira – UESB (allana.florestal@gmail.com), Dalton 

Longue Júnior – UESB (dalton@uesb.edu.br), Angélica de Cássia Oliveira 

Carneiro – UFV (cassiacarneiro1@gmail.com) 

O uso da madeira para fins energéticos na região nordeste do Brasil, 
especialmente no bioma Caatinga, é fortemente caracterizado pelo emprego de 
espécies nativas não manejadas e sem origem declarada. A exploração ilegal 
dos recursos florestais tem aumentado o desmatamento e diminuído a 
diversidade genética do bioma. Dessa maneira, pesquisas acerca da 
caracterização tecnológica de espécies florestais nativas de rápido crescimento 
para formação de plantios comerciais com finalidade energética são de suma 
importância para o desenvolvimento local e proteção das florestas naturais. 
Dentre as espécies que ocorrem na Caatinga e que apresentam potencial para 
desenvolvimento de plantios homogêneos está a Pterogyne nitens. Tendo em 
vista tal importância, o objetivo deste trabalho foi analisar o potencial da madeira 
P. nitens para produção de carvão vegetal. Para a carbonização, utilizou-se 5 
indivíduos com nove anos de idade, oriundos de plantio experimental com 
espaçamento 3x3 m, localizado na região Sudoeste da Bahia. As amostras foram 
compostas por toretes retirados a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da altura 
comercial do fuste (diâmetro mínimo = 7 cm). A temperatura inicial de 
carbonização foi de 150 °C e as temperaturas finais foram de 300 °C, 450 °C e 
600°C. Atingida a temperatura final, esta foi mantida por uma hora. Após as 
carbonizações, realizou-se o cálculo dos rendimentos (rendimento em carvão 
vegetal, gases condensáveis e gases não condensáveis) e as análises do carvão 
vegetal (química imediata, friabilidade e poder calorífico superior). O 
experimento seguiu um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 3 
tratamentos (temperaturas finais de carbonização = 300 °C, 450 °C e 600 °C) e 
3 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando 
estabelecidas diferenças significativas, as médias dos tratamentos foram 
comparadas entre si por meio do teste de Tukey a 1% e 5% de probabilidade. 
Com base nos resultados, o aumento da temperatura final de carbonização de 
300 °C para 600 °C provocou a perda de massa e consequente redução de 7,2% 
no rendimento gravimétrico em carvão vegetal e 19,2% no teor de materiais 
voláteis. Em contrapartida, a elevação da temperatura 300 °C para 600 °C 
resultou em aumento de 18,7% no teor de carbono fixo, 67,0% na friabilidade e 
10,4% no poder calorífico do carvão vegetal. Pelos resultados observados, a 
temperatura final de 450 ºC foi considerada mais adequada para carbonização 
da madeira da espécie Pterogyne nitens, considerando o rendimento do 
processo e a qualidade do carvão produzido. 

 
Palavras-chave: carvão vegetal; energia renovável; Caatinga; madeira nativa. 
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PAINÉIS AGLOMERADOS CONSTITUÍDOS POR PARTÍCULAS DE Pinus elliottii 
TRATADAS COM CCA E DIFERENTES PROPORÇÕES DE CASCA DE ARROZ 

 
Thaís Vieira Holz – P&D MARKETING DE RESULTADOS LTDA 
(thaisvholz@gmail.com), Érika da Silva Ferreira – UFPel 
(erikaferreira25@gmail.com)  
 
O objetivo do estudo foi produzir painéis de partículas a partir da madeira de 
Pinus elliottii tratada com CCA e casca de arroz, com finalidade para o uso em 
ambientes internos. Os painéis de partículas foram confeccionados por meio de 
quatro composições diferentes, respectivamente: 100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 
proporções de mistura madeira:casca, utilizando as partículas de pinus tratada 
com CCA, casca de arroz e a resina fenol-formaldeído. As chapas foram 
produzidas com densidade nominal de 0,40g/cm³, 8% de resina fenol-
formaldeído, prensados a uma temperatura de 180ºC, pressão específica de 
40kgf/cm2, por um período de 9 minutos. Para a determinação das 
propriedades físicas e mecânicas dos painéis foram realizados os ensaios de 
densidade aparente, teor de umidade, inchamento em espessura, absorção de 
água, flexão estática e resistência à tração perpendicular, todos de acordo com 
as especificações da norma europeia. Os teores de umidade dos painéis 
confeccionados permaneceram homogêneos perante todos os tratamentos, a 
propriedade de densidade aparente manteve-se dentro dos padrões 
estipulados. Para absorção de água e inchamento em espessura em duas e 
vinte quatro horas os painéis permaneceram homogêneos em todos os 
tratamentos avaliados e não apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas. Com relação as propriedades mecânicas, a rigidez (MOE) dos 
painéis aumentou conforme ocorreu a incorporação da casca de arroz na 
produção, entretanto, a resistência (MOR) das chapas não foi afetada por essa 
variável. A resistência a tração perpendicular foi influenciada pelo efeito das 
diferentes proporções de casca de arroz acarretando na redução da resistência 
dos painéis. De modo geral, os painéis aglomerados produzidos apresentaram 
resultados satisfatórios perante a finalidade do estudo. 
 

Palavras-chave: Casca de Arroz; Painéis de Partículas; Preservação; Resíduos 
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COMPORTAMENTO MECÂNICO DA MADEIRA DE Cordia glabrata (Mart.)
A.D.C. PARA FINS ESTRUTURAIS.

Fabíola Martins Delatorre – UFES (fabiolamdelatorre@hotmail.com), Stéffany de Lima
Araujo – UFES (steffanylima02@yahoo.com.br), Gabriela Fontes Mayrinck Cupertino –
UFES  (gabriela.mayrinck01@gmail.com),  Allana  Katiussya  Silva  Pereira  –  UESB
(allana.florestal@gmail.com),  Luis  Filipe  Cabral  Cezario  –  UFES
(luisfilipecabral10@gmail.com), Elias Costa de Souza - USP (eliasrem@usp.br), Tayná
Rebonato de Oliveira – UFES (taynarebonato1@gmail.com), Ananias Francisco Dias
Júnior – UFES (ananias.dias@ufes.br)

Considerada o único material estrutural renovável, a madeira se destaca por
sua  excelente  relação  resistência/massa,  superior  ao  concreto  armado.  É
evidente a necessidade de estudos com diferentes espécies visando avaliar o
seu  potencial  para  uso  estrutural.  As  espécies  do  gênero  Cordia  são
encontradas  em  regiões  tropicais  e  subtropicais  de  diversos  países  dos
continentes  americano,  africano e  asiático.  Com características  promissoras
por  apresentar  elevada  densidade,  a  necessidade  de  se  estudar  espécies
como C. glabrata é relevante para incrementar potenciais usos, tanto no setor
madeireiro quanto na construção civil.  Este trabalho de pesquisa teve como
objetivo avaliar as propriedades mecânicas da madeira de C. glabrata, visando
corroborar  com  o  aumento  de  conhecimento  a  respeito  de  espécies
madeireiras  menos tradicionais  para  utilização estruturais.  Foram realizados
ensaios  de  compressão  paralela,  cisalhamento  e  flexão  estática  em
equipamento  de  ensaios  universais  da  marca  EMIC.  A  análise  estatística
descritiva dos dados foi em seguida realizada. Para a tensão de compressão
paralela às fibras da madeira de C. glabrata encontrouse valores médios iguais
a 72,97 MPa e uma força máxima de 29746 N, podendo ser considerada como
uma resistência mediana. Para cisalhamento obteve-se uma tensão média de
19,03 MPa e força máxima de 43797 N, sendo considerada como alta.  Em
relação ao ensaio de flexão estática, a madeira de C. glabrata apresentou força
máxima de 2145 N. Os valores do módulo de ruptura (87,88 MPa) da madeira
de  C.  glabrata  foram  inferiores  ao  encontrados  em  outras  espécies  como
Diptychandra  aurantiaca  (135,  MPa),  Terminalia  fagifolia  (93,73  MPa)  e
Handroanthus serratifolius (132,30 MPa), e o módulo de elasticidade (10448
MPa)  foi  superior  ao  encontrado nas espécies de Pterodon abruptus (8809
MPa),  Aspidosperma  pyrifoluim  (8723  MPa),  Pityrocarpa  moniliformis  (9555
MPa). Entre as propriedades da madeira, a massa específica é a que pode
apresentar maior influência direta na resistência mecânica. Como a madeira de
C. glabrata é classificada como moderadamente pesada,  esta característica
pode  justificar  os  resultados  satisfatórios  na  sua  resistência  mecânica,
principalmente em relação à tensão de cisalhamento. Apesar da resistência
mecânica  da  espécie  ser  considerada  suficiente  para  a  sua  utilização  em
diversos  usos,  estudos  prévios  afirmam  que  a  madeira  de  C.  glabrata
apresenta estabilidade dimensional média, não sendo indicada para o uso na
produção de pisos, móveis e outros onde deva ocorrer baixa movimentação da
madeira. Dessa forma, a madeira dessa espécie pode ser utilizada para fins
estruturais.  Estudos  futuros  são  indicados  para  avaliar  outras  propriedades
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fundamentais  da  madeira  de  C.  glabrata  para  definir  a  melhor  aplicação
tecnológica de sua madeira.

Palavras-chave: Flexão Estática; Cisalhamento; Compressão paralela
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USO DE RESÍDUOS MADEIREIROS COMPACTADOS PARA GERAÇÃO DE 
BIOENERGIA 

 
Álison Moreira da Silva – USP (alison.silva@usp.br), Aécio Dantas de Sousa 
Júnior – UFRRJ (aecio.dantas@hotmail.com), Jessica Grama Mesquita – 
UFRRJ (jfloresta01@gmail.com), Gabriela Fontes Mayrinck Cupertino – UFES 
(gabriela.mayrinck01@gmail.com), Alfredo José dos Santos Júnior – UFES 
(alf.junior12@gmail.com), Ana Carla Bezerra de Lima – UFES 
(anacarla_blima@hotmail.com), Rafael Gonçalves Esposito de Oliveira – UFES 
(rafaeldeoliveira077@gmail.com), Ananias Francisco Dias Júnior – UFES  
(ananias.dias@ufes.br). 
 
A valorização dos resíduos madeireiros é vista como uma forma de implementar 

o uso sustentável dos recursos da biomassa.  À medida que as iniciativas de 

energia renovável se intensificam, torna-se clara a fundamental importância da 

utilização dos resíduos de madeira para geração de bioenergia. A compactação 

de resíduos para fins energéticos permite a acomodação de grandes 

quantidades em pequenos volumes e, associados à métodos de concentração 

de carbono fixo, como a torrefação, resultam em produtos de maior densidade 

energética. O objetivo deste trabalho foi investigar a potencialidade do uso de 

diferentes blendas de paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum) e mogno 

(Khaya ivorensis) em briquetes “in natura” e torrefados para geração de 

bioenergia. Serragem de paricá e mogno foram coletados em serraria, 

homogeneizados em granulometria de 60 mesh, e separados em três 

proporções (100% mogno, 50% mogno/50% paricá e 100% paricá), para 

posteriormente serem produzidos briquetes em briquetadeira laboratorial, 

modelo LB 32. Os briquetes foram produzidos à 120 °C, em pressão de 

compactação de 100 bar por oito minutos, com cinco minutos de resfriamento. A 

fim de concentrar a energia disponível, os briquetes foram torrefados em forno 

mufla à 280 °C, com tempo de permanência de uma hora.  Após procedimentos, 

os briquetes foram avaliados em umidade, densidade aparente, poder calorífico, 

resistência mecânica, carbono fixo, cinzas e materiais voláteis. Os dados foram 

submetidos a estatística descritiva, a fim de obter-se média e desvio padrão. 

Determinou-se o coeficiente de correlação de Pearson entre os resultados 

encontrados, os quais foram submetidos à matriz de correlação. Ao serem 

confeccionados, briquetes com maior incremento percentual em resíduo de 

mogno favoreceu o aumento em densidade aparente (corr. 0,61), poder calorífico 

(corr. 0,89), resistência mecânica (corr. 0,88) e teor de cinzas (corr. 0,99). 

Quando torrefados, as propriedades dos briquetes seguiram o mesmo padrão de 

resposta ao incremento em mogno que em “in natura”. Contudo, a torrefação 

contribuiu com a concentração em carbono fixo, aumentando propriedades como 

poder calorífico, cinzas e umidade. A degradação de elementos com o aumento 

da temperatura fez com que a densidade aparente e a resistência mecânica 

fossem desfavorecidas, tornando os briquetes mais leves e frágeis, 

consequentemente mais susceptíveis à fragmentação durante sua manipulação. 

A densidade energética apresentou acréscimo com o aumento dos percentuais 

de resíduo de mogno, assim como quando foram submetidos à torrefação. Deste 
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modo, percebe-se que a densificação de resíduos madeireiros contribui para o 

uso sustentável, empregando maior valor agregado a materiais cujos destinos, 

majoritariamente, são aterros sanitários. Resíduos de mogno podem ser 

considerados materiais potenciais para fins energéticos e, a torrefação permite 

o aumento da energia disponível, potencializando consideravelmente a 

densidade energética. 

 
 
Palavras-chave: Torrefação; Briquetagem; Recurso renovável. 
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UTILIZAÇÃO DA CASCA DE Acacia mearnsii de Wild. PARA PRODUÇÃO DE 
OSB COM MADEIRA DE PINUS EM DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE 

CAMADAS E INCORPORAÇÃO DE NANOFIBRILAS DE CELULOSE 
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No mercado nacional, os painéis Oriented Strand Board (OSB) ainda ocupam 
pouco espaço em comparação com painéis já consolidados como 
compensados, MDP e MDF, pois sua produção está centralizada em apenas 
uma empresa na produção em larga escala. O objetivo do presente estudo foi a 
produção e avaliação de painéis de partículas orientadas (OSB), com madeira 
de Pinus spp. e diferentes composições em camadas face-miolo-face. A 
segunda etapa do estudo consistiu na produção de painéis OSB com adição da 
casca de Acacia mearnsii e nanofibrilas de celulose na composição dos 
painéis. Para produção dos painéis, foram adotadas as proporções 30:40:30, 
25:50:25, 20:60:20 e 15:70:15, onde o colchão de partículas foi gerado com 3 
camadas perpendicularmente dispostas. Para cada composição foram 
produzidas três chapas, totalizando doze originados na primeira etapa. As 
chapas foram produzidas com densidade nominal de 0,75g/cm³, 8% de resina 
fenol-formaldeído e prensados a uma temperatura de 180ºC, pressão 
específica de 40 kgf/cm³, por um período de 7 minutos. A segunda etapa 
consistiu na produção de painéis OSB, a partir da melhor composição em 
camadas encontradas na primeira etapa, com inclusão de casca de acácia no 
miolo da chapa (40%), além da incorporação de 1% nanofibrilas de celulose 
com concentração de 2% na resina fenólica. Os painéis produzidos na segunda 
etapa seguiram os mesmos parâmetros empregados na primeira fase do 
estudo com relação a densidade nominal, teor de resina aplicada e ciclo de 
prensagem. Para a determinação das propriedades físicas e mecânicas dos 
painéis foram realizados os ensaios de densidade aparente, teor de umidade, 
inchamento em espessura, absorção de água, flexão estática, resistência à 
tração perpendicular e dureza janka de acordo com as especificações da 
norma europeia e americana. Os resultados demonstraram que a composição 
30:40:30 foi superior para praticamente todas as propriedades avaliadas. Já os 
painéis OSB produzidos com casca de acácia apresentaram resultados 
satisfatórios para o ensaio de flexão estática (MOR e MOE), mostrando-se 
mais resistente mecanicamente em comparação com o painel constituído com 
100% de madeira. Entretanto, a inclusão de nanofibrilas de celulose na resina 
fenol-formaldeído ocasionou alterações nas propriedades físicas e mecânicas 
dos painéis. 
 
Palavras-chave: Ácacia-negra; nanofibrila de celulose; Oriented Strand Board. 
 

13



ATRIBUTOS QUÍMICOS DE MADEIRA DE Eucalyptus spp. PARA A 
PRODUÇÃO DE PAINÉIS AGLOMERADOS 
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Aplicado principalmente nos setores de movelaria e construção civil, os painéis 
de madeira reconstituídos, principalmente os painéis aglomerados, têm 
apresentado elevada demanda nos últimos anos. Devido a isso, aumentou-se a 
busca por matéria-prima, tornando necessária a utilização de madeiras de rápido 
crescimento, como a de espécies do gênero Eucalyptus. Nesse sentido, para 
garantir uma melhor aplicabilidade desses painéis, o conhecimento das 
características químicas da matéria-prima é de suma importância. 
Principalmente pela influência nas propriedades do painel aglomerado, afetando 
diretamente a qualidade final do material. O objetivo deste trabalho de pesquisa 
foi analisar a composição química da madeira de Eucalyptus spp. destinada à 
fabricação de painéis aglomerados. Para isso, foi determinado o teor de 
extrativos totais, depois das amostras passarem por diferentes reagentes 
(álcool-tolueno, álcool e água quente) e o teor de lignina total. O percentual de 
holocelulose foi estimado por diferença entre o teor de extrativos totais e lignina. 
O teor de extrativos totais foi de 2,39%, considerado alto quando comparado com 
demais espécies de madeiras utilizadas no setor de painéis aglomerados 
(aproximadamente de 1,5 a 2,0%). Esse constituinte químico afeta 
negativamente a produção de painéis de madeira aglomerada, por promover 
baixa resistência de colagem do adesivo, danos nas ligações internas do painel, 
aumento do inchamento em espessura e ocasionar possíveis estouros no 
material no final do processo de prensagem. O valor médio do teor de lignina foi 
de 26,30%, sendo esse considerado baixo em relação a demais literaturas, visto 
que é favorável à produção de painéis a base de madeira, devido à sua 
propriedade cimentante, resultado da plastificação da lignina em elevadas 
temperaturas. Em relação à holocelulose, a madeira estudada apresentou valor 
médio de 71,31%, considerado em conformidade com outras espécies do 
mesmo gênero, visto que não é um valor bom para o objetivo em estudo. Isso se 
dá devido a tendência da holocelulose de afetar negativamente painéis 
aglomerados, uma vez que contribui para uma maior higroscopicidade da 
madeira. De maneira geral, a madeira analisada possui potencial para a 
produção de painéis aglomerados convencionais. Apesar do teor de extrativos 
elevado, a variação obtida não exercerá influência significativa na qualidade do 
produto final. Em contrapartida, a fração de lignina obtida é favorável ao 
processo de produção, colaborando com uma colagem mais eficiente do painel. 
No entanto, recomenda-se maiores estudos acerca do material, principalmente 
em variadas condições de idade e procedência, nas quais interferem nos 
compostos químicos da madeira, permitindo assim, um melhor entendimento da 
sua aplicabilidade.  
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Palavras-chave: Caracterização Química; Eucalipto; Propriedade Cimentante 
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INVESTIGANDO OS RESÍDUOS DE PAINÉIS AGLOMERADOS DENTRO DE 
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O Brasil é destaque mundial na produção de painéis de madeira reconstituída de 
florestas plantadas, com números significativos de fábricas que compõem 
parques industriais de alta tecnologia voltados à produção deste produto. Diante 
dessa realidade, o setor é responsável por uma grande quantidade de resíduos 
resultantes do processo de fabricação, constituindo um problema ambiental que, 
quase sempre é utilizado na produção de vapor para o processo de secagem na 
própria fabricação de painéis. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo 
avaliar o potencial energético dos resíduos de painéis aglomerados para 
obtenção de energia. Os resíduos são oriundos de fábricas de painéis do norte 
do estado do Espírito Santo e foram doados ao laboratório de energia da 
biomassa (LEB, UFES).  Foram realizadas análise de determinação da umidade, 
análise química imediata e poder calorífico superior em resíduos de painéis de 
madeira e cavacos de Eucalyptus spp. Os dados foram analisados quanto a 
normalidade e ao teste t a 5% de significância. A umidade encontrada em 
resíduos de painéis aglomerados foi inferior à umidade observada nos cavacos 
de madeira, 8,2% e 27,42%, respectivamente. Este parâmetro é relacionado à 
disponibilidade líquida de energia no processo de combustão e, deste modo, 
resíduos de painéis possuem mais energia disponível devido ao processo de 
secagem que antecede o processo produtivo, tornando este material menos 
úmido. O teor de materiais voláteis dos cavacos de madeira foi superior ao 
encontrado nos resíduos de painéis (85,05% e 79,93%, respectivamente), 
valores próximos aos de madeiras de Pinus spp. e Eucalyptus spp. encontrados 
em literatura. O teor de carbono fixo observado nos resíduos foi superior aos 
valores encontrados em cavacos (19,47% e 14,77%, respectivamente), 
parâmetro este que favorece o aumento do poder calorífico, permitindo a queima 
mais lenta e fornecimento prolongado de energia ao sistema. Com porcentagens 
abaixo de 0,7%, o conteúdo de cinzas encontrado para ambos os materiais é 
considerado satisfatório para geração de energia. O poder calorífico superior do 
resíduo de painel foi significativamente superior aos valores encontrados em 
cavacos de Eucalyptus spp. (4379 e 4217 kcal kg-1, respectivamente) 
evidenciando o potencial deste resíduo para uso energético. Contudo, em 
consequência dos materiais químicos provenientes de agentes colantes 
adicionados no processo de fabricação, há elevada emissão de hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (HPA), estes compostos são potencialmente tóxicos, 
resultando em contaminação para os seres humanos e para o meio ambiente, 
com propriedades cancerígenas e mutagênicas, tornando-se necessário a 
aplicação de tratamentos que promovam a redução da emissão desses gases. 
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De fato, resíduos provenientes da produção de painéis de madeira reconstituída 
possuem grande potencial para obtenção de energia mediante combustão. 
Estudos futuros se fazem necessários para investigar os componentes químicos 
presentes nesse material, bem como avaliar o efeito do uso de pré-tratamentos 
que possam contornar e reduzir as emissões gasosas desse resíduo. 
 
Palavras-chaves: Aproveitamento de Resíduos; Energia da Biomassa; Resíduos 
Industriais Madeireiros. 
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A região Amazônica é uma das principais produtoras de madeira tropical no 
mundo, abastecendo o mercado nacional e internacional. Aproximadamente 
72% dos produtos de madeira são resultados da produção de madeira serrada, 
durante esse processo há uma perda considerável na percentagem em relação 
ao volume inicial da matéria-prima. A resolução do CONAMA nº 474/2016, 
regulamenta os padrões de nomenclatura e o coeficiente de rendimento 
volumétrico de produtos madeireiros, em torno de 35%. O trabalho tem como 
objetivo determinar o coeficiente de rendimento volumétrico – CRV de madeira 
serrada de uma empresa localizada na região metropolitana de Belém. O estudo 
foi desenvolvido em uma empresa local, as espécies foram selecionadas de 
acordo com o histórico de transformação da serraria segundo o CONAMA 
474/2016, desta forma a espécie estudada foi Handroanthus impetiginosum (Ipê 
Roxo). As toras foram selecionadas de forma aleatória, com base na cadeia de 
custodia da empresa, para que o CRV fosse determinado o erro amostral não 
poderia ser superior a 10%. Para este estudo foram determinados os seguintes 
paramentos: Cubagem das toras, volume de madeira serrada e o volume de 
madeira em tora, em porcentagem, os parâmetros estatísticos foram 
determinados: Média aritmética, variância, desvio padrão, erro padrão da média, 
coeficiente de variação, erro de amostragem e intervalo de confiança. A 
intensidade amostral de acordo com a Resolução do CONAMA 411/2009 com 
precisão requerida é igual a 0,05 e E% 10%, no estudo o erro amostral foi igual 
a 10% a 95% de probabilidade, os valores encontrados para o CRV foram 
superiores a 35%. Pode –se dizer que alto rendimento da serraria está 
relacionado a qualidade da mão de obra e ao investimento tecnológico da 
empresa, para alguns autores, baixos valores de rendimento de madeira serrada 
podem estar associados a baixa qualidade das toras de madeira e ao baixo 
investimento tecnológico entre outros fatores. O CRV encontrado neste trabalho 
é semelhante aos valores encontrados em outros estudos para madeira tropical 
serrada. O CRV médio da madeira serrada para a espécie   apresenta valor 
superior ao estabelecido pela Resolução do CONAMA 474/2016. O ipê roxo 
apresentou CRV de 59,58%. 
 
Palavras-chave: Ipê - Roxo; Amazônia; CRV  
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OBTENÇÃO DE PAINÉIS DE PARTÍCULAS RESISTENTES À UMIDADE 
UTILIZANDO RESINAS MUF  
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Nos últimos anos, com a entrada dos painéis tipo MDF no mercado brasileiro, foi 
estabelecida uma imagem negativa do produto conhecido como aglomerado, 
atualmente conhecido como MDP. Isto ocorreu principalmente devido à má uso 
e aplicações, acarretando em problemas como desintegração e elevado 
inchamento em água. Assim, a busca por painéis de madeira mais sustentáveis 
e duráveis tornou-se relevante, impulsionando alguns fabricantes de painéis de 
partículas de média densidade a desenvolverem produtos especiais, com maior 
resistência à umidade. Porém, para produção destes painéis, o impacto nos 
custos de produção é bastante significativo, devido à utilização de resinas 
especiais, maiores dosagens e redução da produtividade. Portanto, o presente 
trabalho teve como objetivo verificar a influência de variáveis da resina melamina 
ureia formaldeído, como razão molar final e teor de melamina, na resistência à 
umidade dos painéis. Neste contexto, foram fabricados 20 painéis MDP 
multicamadas em laboratório, utilizando partículas de Pinus spp coletadas em 
processo industrial e encoladas com 10 % de resina MUF (melamina uréia 
formaldeído) sobre madeira seca, variando-se a razão molar em 1,05; 1,22 e 
1,30 e teores de melamina em 5 e 15 % e, também, sendo aplicado 1 % de 
emulsão de parafina e 5% de sulfato de amônia sobre resina seca para camada 
interna e 1% para camada externa. Os colchões foram formados com 3 camadas 
e prensados com fator de prensagem em 13,9 s/mm e 200 °C para consolidação 
dos painéis e os corpos de prova dos painéis produzidos foram submetidos ao 
ensaio cíclico de resistência à umidade conforme NBR 14810-2:2018 para 
avaliação da classificação P3. Os resultados de inchamento após teste cíclico 
variaram de 13 a 37 %, o que apresenta diferença estatística pelo teste de Tukey 
(95%) e é possível observar menores inchamentos quando se utiliza resinas com 
maiores razões molares e maiores teores de melamina. Este comportamento 
pode ser explicado devido à maior resistência à hidrólise das ligações de carbono 
do anel aromático da melamina ao grupo amida, além de cadeias ramificadas 
presentes nas resinas MUF, pois resinas UF possuem cadeias mais lineares. A 
tração perpendicular após ensaio cíclico variou de 0,13 a 0,25 N/mm², também 
com melhores resultados para razões molares e teores de melamina maiores. 
Os piores resultados foram apresentados com resinas de menor razão molar, 
provavelmente devido à menor resistência das ligações nas hidroximetilas não 
condensadas devido aumento da dosagem de uréia final. Para atendimento das 
especificações P3 e o painel ser considerado resistente à umidade foi necessária 
utilização da resina com razão molar 1,30 e teor de melamina em 15 %. 
 
Palavras-chave: MDP; Resistência à umidade; Teste Cíclico; Melamina; MUF; 
Razão Molar 
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O Gênero Rhizophora é comum nos litorais brasileiros podendo estar presente 
nos manguezais da Ilha de Algodoal e da Ilha de Marajó. Essas ilhas apresentam 
condições ambientais diferentes em relação à salinidade, visto que, áreas da Ilha 
de Marajó são atingidas pela água salgada apenas na estação seca. Desse 
modo, o presente trabalho teve como objetivo comparar as propriedades 
químicas da madeira de Rhizophora mangle em dois ambientes diferentes de 
mangues, Ilha de Algodoal-PA e Ilha de Marajó-PA. Para isso, foram utilizadas 
amostras de madeira oriundas de árvores naturalmente caídas nos dois 
ambientes estudados: Ambiente 1 (Ilha de Algodoal) e Ambiente 2 (Ilha do 
Marajó). Ambos estão localizados na região nordeste do estado do Pará. Sendo 
que em cada ambiente, foram selecionados 6 pontos de coleta, e obtidos 3 
discos de cada árvore, como auxílio de um machado. De onde foram 
determinados os seguintes componentes químicos da madeira: teor de extrativos 
totais, lignina, holocelulose, umidade, materiais voláteis, minerais e carbono fixo. 
Estas amostras foram reduzidas em lascas e posteriormente transformadas em 
elementos menores, aproximadamente do tamanho de um palito fósforo. Em 
seguida, levadas para o macro moinho de facas fixas e móveis e transformados 
em serragem para facilitar a classificação do material usando peneiras metálicas 
com malhas de 40 e 60 mesh sobrepostas, retirando a fração retida na malha de 
60 mesh e posterirormente armazenado em sacos plásticos devidamente 
codificados. As análises foram realizadas pela Empresa Júnior (CONSFLOR – 
Consultoria e Serviço Florestal) da Universidade Federal do Oeste do Pará. Os 
dados foram submetidos a análise estatística a 5% de probabilidade. De acordo 
com as análises realizadas, a média dos teores de extrativos foi de 13,02% para 
o Ambiente 1 e 12,68% para o Ambiente 2. Os valores do teor de lignina variaram 
de 29,90% no Ambiente 1 a 33,33% no Ambiente 2. O teor de holocelulose médio 
pertencente aos Ambiente 1 e 2 foi igual a 55,95% e 53,01%, respectivamente. 
Desse modo, os teores de extrativos, lignina e holocelulose não apesentaram 
diferenças significativas nos ambientes estudados. Para o teor de umidade, 
houve diferença estatística entre os ambientes, com médias de 9,30% no 
Ambiente 1 e 9,53% no Ambiente 2. E os teores de minerais apresentaram 
valores de 1,12% para o Ambiente 1 e 0,98% para o Ambiente 2, também 
mostrando que houve diferenças significativas. Já em relação aos materiais 
voláteis, os dados encontrados no Ambiente 1 são de 77,40% e no Ambiente 2 
são de 78,96%. E para o teor de carbono fixo, os dados encontrados foram de 
21,48% no Ambiente 1 e de 20,06% no Ambiente 2. Em vista disso, os teores de 
materiais voláteis e carbono fixo não foram diferentes estatisticamente. Assim 
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sendo, em relação às propriedades químicas da madeira de Rhizophora mangle, 
presente nos manguezais com diferentes condições ambientais são somente no 
teor de umidade e teor de minerais apresentaram diferenças estatísticas. 
 
Palavras-chave: Lignina; Minerais; Salinidade. 
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PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS 
VISANDO A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 
Diego Balestrin – VALE S.A. (diego.balestrin@vale.com) 
 
A utilização de técnicas mais eficientes para potencializar o processo de 
produção de mudas florestais nativas é fundamental para o avanço tecnológico 
e científico de ações e para alavancar o interesse e potencial de utilização de 
espécies nativas no setor florestal. Pelo fato de existirem ainda grandes lacunas 
nas questões de obtenção de mudas nativas de boa procedência, qualidade, em 
quantidade e diversidade para utilização em projetos de recuperação de áreas 
degradadas, torna-se necessário desenvolver estudos e maximizar a 
compreensão das espécies florestais nativas, bem como ajustar o sistema 
produtivo existente a fim de possibilitar uma “revolução” na silvicultura de nativas. 
Neste sentido, o avanço na obtenção de respostas relacionadas a multiplicação 
do material genético sem a perda das características da planta mãe (reprodução 
assexuada), apresentam um enorme potencial principalmente no que diz 
respeito a produção de mudas em larga escala de espécies ameaçadas, 
vulneráveis, endêmicas e espécies chave na restauração, além de espécies que 
apresentam dificuldades na obtenção de sementes. Com a utilização desta 
técnica torna-se possível produzir mudas em tempo integral, ou seja, devido a 
independência fenológica proporcionada, a produção pode ser realizada o ano 
todo e em todas as estações, possibilitando escalonar a produção, controlar 
melhor os processos internos (manutenções) e reduzir os custos produtivos (mão 
de obra, aquisição ou coleta e beneficiamento de sementes de espécies nativas), 
que é um dos principais gargalos dos viveiros florestais com enfoque em nativas. 
Diante disso, o objetivo deste trabalho foi testar a eficiência da propagação 
vegetativa de 6 (seis) espécies florestais nativas. O estudo foi realizado no 
viveiro da Reserva Natural Vale, localizada no município de Linhares, Espírito 
Santo, onde através da coleta de miniestacas de mudas de Copaifera lucens 
Dwyer (Óleo copaíba); Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. (Jueirana 
vermelha); Cariniana legalis (Mart.) Kuntze (Jequitibá rosa); Paubrasilia echinata 
(Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis (Pau-Brasil); Inga striata Benth (Ingá) e 
Schinus terebinthifolia Raddi (Aroeira vermelha), testou-se a eficiência da 
utilização da técnica de propagação vegetativa. Para isto, o experimento foi 
realizado em casa de sombra e utilizando-se tubetes com composto orgânico 
vegetal. Foram utilizadas 3 repetições/espécie, totalizando 162 
miniestacas/espécie (54 miniestacas/repetição), sendo estas colocadas em 
contato com ácido indol butírico (AIB) + fungicida de contato, na concentração 
de 8.000 ppm. Como resultados, passados 60 dias da implantação do 
experimento, pode-se verificar uma média geral de sobrevivência e 
enraizamento das miniestacas de 53,2%, com variação de 30,2% (Óleo 
copaíba), para 81,8% (Pau-brasil). Além disto, Jueirana vermelha apresentou 
enraizamento e sobrevivência de 37%, Jequitibá rosa de 70,4% e Aroeira 
vermelha 61,1%. Assim, pode-se dizer que a propagação vegetativa de espécies 
nativas é viável e pode ser utilizada a fim de ganhar escala produtiva, além de 
auxiliar na manutenção da diversidade genética de indivíduos no 
desenvolvimento do mercado florestal de espécies nativas.  
 
Palavras-chave: Melhoramento genético; Mudas nativas; Restauração 
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RELATIONSHIP OF WATER PARAMETERS IN Eucalyptus globulus Labill 
EARLY GROWTH DURING WET AND DRY SEASONS IN CHILE 

 
Thiago Wendling Gonçalves de Oliveira – UFPR 
(thiago.wgdeoliveira@gmail.com), Rafael Rubilar – UdeC 
(rafaelrubilar@udec.cl), Daniel Bozo - FPC (d.bozo20@gmail.com) 
 
Water deficits are one of the most critical threats that control eucalyptus 
productivity and there is raising concern that forest plantation areas are going to 
face drought. Therefore, it is crucial to evaluate physiological parameters, such 
as leaf water potential, turgor loss point, and osmotic potential during early 
eucalyptus development, and its relationship with seasonal growth, as a way of 
evaluating resistance to water deficits. We hypothesized that the most productive 
genotypes in the dry season would show higher values of midday water potential, 
lower turgor loss point, and osmotic potential; however, this relationship would 
not be significant during wet season. This study aimed to analyze the relationship 
between early growth and water parameters among Eucalyptus globulus 
genotypes during different growing seasons. The experiment was established in 
November 2017 over sandy soil with low water holding capacity in central Chile. 
The selected genotypes considered 10 E. globulus, which were planted in a 
randomized block design, with three replications and 1.5 m2 of tree spacing. 
Seedlings were irrigated from the time of planting until March 2018, and again 
from the end of November 2018, until February 2019. The wet season was from 
March to October 2018, and dry season from October 2018 to March 2019. 
Growth analyses (Inc) considered root collar diameter from the beginning and 
end of seasons. Midday water potential (Ψmd) was evaluated in June 2018 (wet 
season) and December 2018 (dry season) using a healthy leaf in the upper 
crown. Pressure-volume curves were obtained 475 days after planting (dry 
season) for mensuration of turgor loss point (Ψtlp) and osmotic potential (πosm). 

The season and genotype effects were significant for Inc and Ψmd. Average Inc 
was 0.321 ± 0.04 cm month-1 in wet season and 0.279 ± 0.04 cm month-1 in dry 
season. Inc differences between maximum and minimum values were 52.4% for 
the wet season and 53.7% for the dry season. Average Ψmd was -0.935 ± 0.18 
MPa in the wet season and -1.489 ± 0.24 MPa in the dry season, and the 
difference between the maximum and minimum values was 124.6% in the wet 
season and 86% in the dry season. The genotype effect was significant for Ψtlp, 

but not for πosm. The average Ψtlp was -1.367 MPa and ranged between -0.515 

and -1.895 MPa. A non-significant relationship was observed between seasonal 
Inc with Ψtlp (p > 0.05; R2 = 0.01) and πosm (p > 0.05; R2 = 0.01). However, the 

interaction between season and Ψmd was significant with Inc (p < 0.05; R2 = 0.70). 
In the wet season, higher values of Inc were observed for genotypes that present 

more negative values of Ψmd (Inc = 0.175 - 0.151 Ψmd). On the other hand, the 
relationship between Inc and Ψmd in the dry season was the opposite (Inc = 0.469 
+ 0.126 Ψmd). This indicates that stressed genotypes (more negative Ψmd) are 
those with lower investment in stem growth in periods of low water availability 
(dry seasons); however, this relationship is not maintained in wet seasons. 
 
Key-words: Turgor loss point; Water availability; Water potential; Water stress; 
Wood growth 
 

25

mailto:thiago.wgdeoliveira@gmail.com
mailto:rafaelrubilar@udec.cl
mailto:d.bozo20@gmail.com


Acknowledgments: The authors acknowledge the support of the government of 
Chile via FONDEF Project Number IT16I10087; Fondecyt Project 1190835, 
CMPC S.A. Co., ARAUCO S.A. Co., Bioforest S.A. Co., and Universidad de 
Concepción, to Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) for the Doctorate Researcher Scholarship awarded to the first author, 
and finally, to the Forest Productivity Cooperative (FPC) for supporting fieldwork. 

26



POTENCIAL GERMINATIVO DE SEMENTES DE Hymenaea courbaril EM 
DIFERENTES ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO 

 
Hugo Roldi Guariz – UEL (hugo.guariz@gmail.com), Halley Caixeta de Oliveira 
– UEL (halley@uel.br), Huezer Vigano Sperandio – UFVJM 
(huezer@gmail.com), Jean Carlo Baudraz de Paula – UEL 
(jc_baudraz@live.com) 
 
A produção de mudas florestais, com qualidade e em quantidade, é essencial 
na preservação das florestas e manutenção do ambiente, para a utilização na 
recuperação de áreas degradadas, formação da reserva legal e áreas de 
preservação permanente, arborização urbana e formação de corredores 
ecológicos. Para tanto, o objetivo desse trabalho foi verificar o potencial 
germinativo de sementes de jatobá em diferentes estádios de maturação, de 
modo a facilitar e aumentar a velocidade de produção de mudas em viveiros. 
As sementes foram coletadas em matrizes localizadas em Primeiro de Maio/PR 
(22º53’14’’S, 50º56’42’’W), provenientes de frutos de diferentes estágios de 
maturação, sendo frutos maduros colhidos na matriz, frutos verdes colhidos na 
matriz e frutos maduros colhidos no solo, com coloração do epicarpo, 
respectivamente, 10R 3/6, 5GY 4/6, e 7,5YR 5/4 conforme a carta de cores de 
MUNSELL. Foram mensurados o percentual de germinação (G%), o tempo 
médio de germinação (t), o índice de velocidade de emergência (IVE), a 
velocidade média, a frequência relativa (Fr), área foliar da plântula e 
comprimento de parte aérea e raiz. O plantio foi realizado com sementes 
escarificadas mecanicamente e com sementes intactas de cada grupo de 
maturação. O plantio foi realizado em caixas de areia e o delineamento 
estatístico foi o inteiramente casualizado, com 4 repetições de 20 sementes 
cada e 10 repetições para a análise das plântulas. Observou-se que a 
germinação obteve valores maiores para os frutos maduros colhidos na planta 
mãe, independente se houve ou não tratamento pré-germinativo, embora não 
tenha apresentado diferença significativa para o tratamento com frutos 
maduros colhidos no chão sob escarificação e para o tratamento com 
sementes não escarificadas de frutos verdes, cujos tratamentos apresentaram 
médias G% acima de 78,75 %. Em relação ao IVE, os tratamentos com 
sementes provenientes de frutos maduros e sementes escarificadas de fruto 
verde apresentaram os maiores valores, não diferindo estatisticamente entre si. 
Foram observados para o t, que as sementes com tegumento maduro e 
desenvolvido tiveram germinação mais lenta do que as sementes de outros 
estádios de maturação, com tempo médio superior a 31 dias. Na distribuição 
das Fr diárias de germinação, foram observadas diferenças entre as sementes 
de estádios de maturação distintos. A maturação da semente influenciou a área 
foliar das plântulas, tendo maior valor para o sementes maduras colhidas na 
matriz, com 83,173 cm² e os menores valores para as sementes verdes. Assim, 
conclui-se que sementes de jatobá em diferentes estádios de maturação 
possuem capacidade de germinar; sementes provenientes de frutos maduros 
colhidos na matriz possuem maior vigor, por apresentarem maior percentual de 
germinação, maior índice de velocidade de germinação, menor tempo médio de 
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germinação, plântulas com maior área foliar e maior comprimento de parte 
aérea; sementes verdes intactas são recomendadas para plantio e produção de 
mudas, por dispensarem tratamento pré-germinativo e possuírem percentual de 
germinação favorável, no entanto o desenvolvimento da plântula é lento, o que 
implica em maior tempo de viveiro e sementes provenientes de frutos colhidos 
no chão necessitam de escarificação mecânica para superar a dormência 
tegumentar. 
 
Palavras-chave: Jatobá, germinação, vigor, escarificação mecânica 
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INTENSIDADE DA IRRADIÂNCIA NO FLUXO E ALOCAÇÃO DO CARBONO 
EM ÁRVORES DE TRÊS MORFOTIPOS DE Paubrasilia echinata (Lam. - 
Gagnon, H.C.Lima e G.P.Lewis) 
 
Geraldo Rogério Faustini Cuzzuol – UFES (PPGBV) (gcuzzuol@gmail.com), 
Vinicius Novo Gama – UFES (PPGBV), Fabiano Caprini Volponi – UFES 
(PPGBV), Bernardo Pretti Becacici Macieira – UFES (PPGBV), Carlos Augusto 
Pagotto Martins – UFES (PPGBV) 
 

Compreender como a intensidade da irradiância solar influencia na 
qualidade fisiológica de árvores adultas dos morfotipos de Paubrasilia echinata 
pode auxiliar na definição das estratégias do florestamento dessa árvore símbolo 
do Brasil. Do tronco dessa árvore se obtém matéria prima para confecção de 
instrumentos de corda musical reconhecidos internacionalmente pela sua 
qualidade sem igual. Nesse estudo analisamos as trocas gasosas e alocação do 
carbono não estrutural-CNE (açúcares solúveis e amido) e estrutural na forma 
de polímeros de parede celular-PPC (celulose, hemiceluloses e lignina) em 
indivíduos adultos de três morfotipos de P. ehinata de uma população plantada 
em pleno sol e no interior de uma floresta secundária na propriedade particular 
do Instituto Marco Raposo Bows (20°23'02.1"S e 40°38'44.6”O) em Domingos 
Martins-ES. Medidas de altura e diâmetro de 10 indivíduos por morfotipo e 
tratamento foram realizadas aos 12 anos de idade, concomitantemente com as 
medições de trocas gasosas e coleta de amostras para as análises de CNE e 
PPC. As trocas gasosas foram conduzidas em um analisador de gases a 
infravermelho portátil-IRGA (LI 6400 XT, LI-COR, Lincoln, NE, USA) equipado 
com fonte de luz vermelha/azul (LI-6400-02B LED) sob luz de saturação artificial 
de 500 (na sombra) e 1.000 μmol de fótons m-2 s-1 (no pleno sol). Esses valores 
foram definidos anteriormente por curvas de intensidade de luz construídas em 
12 níveis de irradiância (0 a 1.500 μmol fótons m-2 s-1) com duração de 60 s em 
cada nível de luz. As curvas foram normalizadas ajustando os dados a uma 
hipérbole retangular modificada de acordo com Lobo et al. (2013). O modelo foi 
ajustado aos dados usando a análise de regressão não linear (mínimo de 
diferença quadrática) no Microsoft Solver do Excel (Microsoft Corporation, 
Redmond, WA, USA) onde o ponto de compensação de luz (LCP, μmol fótons 
m-2 s-1) e os pontos de saturação de luz (LSP, μmol fótons m-2 s-1) foram 
calculados. A taxa de assimilação líquida do CO2 (A), condutância estomática ao 
vapor de água (gs), transpiração (E) e concentração de CO2 nos espaços 
intercelulares (Ci) foram medidas entre 08:00 a 10:00 horas da manhã sob 
concentração externa de 400 μmol CO2 mol-1 ar e temperatura média de 23 °C. 
Para os PPC, a determinação de celulose seguiu o método de Brendel et al. 
(2000), das hemiceluloses de Schädel et al. (2009) com modificações e lignina 
de Dos Santos et al. (2008). Quanto ao CNE, os açúcares solúveis (glicose, 
frutose e sacarose) foram quantificados por cromatografia de troca aniônica de 
alta eficiência-HPLC (Shimadzu RID-20A) com detector de refração, coluna 
CLC-NH2 25 cm, fase móvel de acetonitrila 80%, fluxo de 1 mL min-1 e 
temperatura de 40 °C, utilizando-se padrões Sigma®. O teor de amido foi 
determinado enzimaticamente pelo método de Amaral et al. (2007). O pleno sol 
estimulou o crescimento do caule, a assimilação do CO2 assim como o acúmulo 
de CNE e lignina em folhas e caule dos três morfotipos, especialmente nos 
morfotipos médio e grande. Maiores teores de açúcares solúveis foram 
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encontrados nas folhas e de amido no caule, independentemente dos 
tratamentos. A celulose não variou entre os tratamentos. O pleno sol promoveu 
maior deposição de hemiceluloses no caule dos morfotipos médio e grande. 
Sabendo-se que a lignina e as hemiceluloses proporcionam maior qualidade da 
madeira, os morfotipos médio e grande cultivados em pleno sol parecem reunir 
melhores características para fins comerciais. Porém, dentre esses dois, o 
morfotipo grande é o mais indicado devido a maior lignificação de seu caule.  

 
Palavras-chave: Crescimento; Fotossíntese; Lignina; Madeira; Pau-brasil 
 
Agradecimentos: Este estudo foi financiado pela Fundação de Pesquisa e 
Inovação do Espírito Santo-FAPES do Brasil (Proc. 207/2017). O 
segundo/terceiro autores agradecem a CAPES e último autor ao CNPq pela 
concessão de bolsa de estudos. Agradecemos à empresa Marco Raposo Bows 
pela disponibilização da área plantada de pau-brasil para condução desse 
estudo. 
 

30



O DÉFICIT DE PRESSÃO DE VAPOR E TEMPERATURA NA ALOCAÇÃO DE 
CARBONO EM PLANTAS DE MORFOTIPOS TOLERANTE A SOMBRA E 
TOLERANTE AO PLENO SOL DE Paubrasilia echinata (Lam. - Gagnon, 
H.C.Lima e G.P.Lewis) 
 
Geraldo Rogério Faustini Cuzzuol – UFES (PPGBV) (gcuzzuol@gmail.com), 
José Eduardo Macedo Pezzopane – UFES (PPGCF), Xismenia Soares da Silva 
Gasparini – UFES (PPGBV) 
 

Considerando a importância do ciclo biogeoquímico do carbono para o 
funcionamento de florestas, e do limitado conhecimento de sua dinâmica em 
arbóreas tropicais, realizamos esse estudo para compreender como as 
moléculas ricas em carbono não estrutural-CNE (açúcares solúveis e amido) e 
estrutural na forma de polímeros de parede celular-PPC (celulose, hemicelulose 
e lignina) de arbóreas tolerantes ao sol e tolerantes à sombra responderão às 
mudanças de déficit de pressão de vapor (DPV) e de temperatura (Temp.) do ar 
previstas pelo IPCC para a região sudeste do Brasil nas próximas décadas. 
Utilizamos como modelo de investigação a espécie Paubrasilia echinata. Nativa 
da Mata Atlântica, essa espécie possui variações intraespecíficas que divergem 
entre si na morfologia foliar, coloração do cerne e hábito em relação a 
luminosidade na fase inicial do crescimento. O morfotipo pequeno é tolerante a 
sombra e morfotipo médio é tolerante ao pleno sol. O trabalho foi conduzido em 
casas de vegetação onde os ambientes foram ajustados para > e < DPV 
combinado com > e < Temp., na seguinte forma: ambiente 1) < DPV e < temp. 
(0,4 KPa e 7,8 °C), ambiente 2) < DPV e > temp. (0,5 KPa e 23,8 °C), ambiente 
3) > DPV e > temp. (2,0 KPa e 25,1 °C) e ambiente 4) > DPV e < temp. (1,1 KPa 
e 9,5 °C). Após 4 meses de tratamento, determinamos os teores de açúcares 
solúveis, amido, celulose, hemiceluloses e lignina em raiz, caule e folha das 
plantas de cada morfotipo/tratamento (n=5). Os resultados mostram que os 
reservatórios de CNE e PPC desempenham importante papel funcional nos dois 
morfotipos de P. echinata. O morfotipo pequeno apresentou declínio dos teores 
de açucares solúveis no ambiente onde as plantas mais cresceram (> DPV e > 
temp.). Nesse mesmo ambiente, maiores teores de CNE dos órgãos da parte 
aérea ocorreram no morfotipo médio. Sendo que o morfotipo médio mostrou 
menor influência às variações microclimáticas. Outra conclusão é de que as 
flutuações do CNE e os ambientes onde as plantas mais cresceram não 
influenciaram nos teores dos PPC. Sob < DPV e < temp. houve declínio no teor 
de celulose e lignina do morfotipo pequeno enquanto no morfotipo médio 
nenhuma variação ocorreu nos teores desses PPC. A falta de padrão de 
alocação das hemiceluloses do morfotipo pequeno e o maior acúmulo desse 
polímero em órgãos da parte aérea do morfotipo médio sob < DPV e < temp., 
onde as plantas mais cresceram, pode tratar-se de uma resposta da divergência 
de hábitos de crescimento desses dois morfotipos. Concluímos que a alocação 
do CNE e PPC do morfotipo pequeno mostrou ser mais influenciado pelas 
variações microclimáticas, possivelmente associado ao seu hábito de tolerância 
a sombra.  

 
Palavras-chave: Açúcares solúveis; Amido; Celulose; Hemicelulose; Lignina; 
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A morfometria de sementes é importante na caracterização funcional das 
sementes, e é um fator que pode influenciar no processo de germinação e vigor 
de plântulas. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar se o tamanho das 
sementes de Piptadenia stipulacea (Jurema branca), Fabaceae endêmica da 
Caatinga. apresenta variações na qualidade e se há interação entre o tamanho 
e a temperatura na germinação Foram testados 5 tamanhos de sementes, 
separadas em peneira de crivo circular [1 (≥ 3,50 < 4,0 cm), 2 ( ≥ 4,0 < 4,5 cm), 
3 (≥ 4,5 < 5,0 cm), 4 (≥ 5,0 < 5,5 cm) e 5 (≥ 5,5 < 6,5 cm)] e três temperaturas 
(250 C e 300 C constante e 25-35 0 C alternada). O experimento foi conduzido em 
germinador B.O.D, em delineamento inteiramente casualizado, esquema fatorial 
(5 x 3), perfazendo 15 tratamentos com quatro repetições de 25 sementes cada. 
O tratamento para superação de dormência consistiu na imersão em ácido 
sulfúrico concentrado por 3 minutos. Foram avaliados a porcentagens de 
germinação, sementes mortas, sementes duras e de plântulas anormais e os 
índices IVG, TMG e VMG. Houve diferenças significativas entre os tamanhos de 
sementes testadas e as temperaturas para a porcentagem de germinação, de 
sementes duras, o IVG e o TMG. O VMG apresentou diferenças apenas para os 
tamanhos testados. A germinação foi inferior no tamanho 1 (12,66%) e atingiu 
valor máximo no tamanho 5 (74%), embora sem diferenças estatísticas entre 
tamanhos 2 a 4. A temperatura de 250 C teve germinação inferior (44,8%) às de 
30 e 25-35 0 C, com 53,8 e 59,4 %, respectivamente, as duas semelhantes 
estatisticamente. A porcentagem de sementes duras variou de 83,33, na classe 
1, até 29% na 5. As sementes duras também foram em maior porcentagem na 
temperatura de 25 0C (52%), com valor 41% a 30 0C e 34,6% a 25-35 0C 
alternada. O IVG, TMG foram inferiores, e o VMG foi maior no tamanho 1. Para 
a variável IVE e TMG os maiores valores em relação ao tamanho foram 
observados no tamanho 4 (1,92 e 1,82) e na temperatura de 30°C (1,48 e 1,41), 
respectivamente. O VMG, com diferenças entre os tamanhos testados, teve no 
tamanho 1 o melhor resultado (6,76). Os resultados obtidos apontam que 
existem diferenças nos níveis de dormência física entre os tamanhos de 
sementes o que exige maiores cuidados no manejo dos lotes de sementes da 
espécie. Foi possível detectar que as temperaturas mais altas testadas 30 e 25 
-35°C favorecem a germinação da espécie, com maior porcentagem e 
desempenho (maior IVG e VMG e menor TMG), assim como as sementes 
maiores (classes 4 e 5). Serão realizados estudos para testar outros tempos de 
tratamento com ácido que sejam efetivos para os diversos tamanhos, para obter 
resposta mais precisa dos efeitos dos tamanhos e temperaturas na germinação 
e vigor das sementes, para sugerir a composição de lotes de sementes das 
espécies, com viabilidade e vigor altos. 
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Palavras chave: Caatinga; Jurema branca; Semiárido; Viabilidade; Vigor. 
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BANDEJAS COLETORAS X BANDEJAS TRADICIONAIS NA PRODUÇÃO DE 
MUDAS CLONAIS DE Eucalyptus urophylla S. T. Blake SOB DIFERENTES 

LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO 
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A busca por eficiência no uso de água na produção de mudas florestais é cada 

vez maior, estimulando o desenvolvimento de novos produtos. Um destes 

produtos é a bandeja que devido à inovação na sua estrutura direciona a água 

de irrigação para o tubete, reduzindo as perdas causadas pelos espaços vazios. 

Uma vez que a água é direcionada para os tubetes, a lâmina de irrigação precisa 

ser ajustada. Sendo assim, os objetivos deste trabalho foram avaliar como as 

bandejas e lâminas de irrigação influenciam o desenvolvimento de mudas 

clonais de Eucalyptus urophylla, determinar a lâmina mais adequada para aplicar 

às mudas em cada bandeja e avaliar como o manejo no viveiro influencia o 

desenvolvimento inicial no campo. O delineamento experimental na fase do 

viveiro foi o inteiramente casualizado em esquema com parcelas subdivididas 

4x2, sendo quatro lâminas de irrigação diárias de (8, 11, 14 e 17mm) e dois tipos 

de bandejas (tradicional e coletora) totalizando 8 tratamentos com 4 repetições 

de 32 mudas. Quanto ao experimento de campo, o delineamento foi o mesmo 

do aplicado no viveiro, com 4 blocos e parcelas de 18 mudas. As variáveis 

analisadas ao final do ciclo de produção na fase do viveiro, 90 dias após 

estaqueamento foram: altura, diâmetro do colo, relação altura/diâmetro do colo, 

massa seca aérea, massa seca radicular, massa seca total, índice de qualidade 

de Dickson, conformação do sistema radicular, área foliar, transpiração diária, 

potencial hídrico foliar, intensidade da coloração verde das folhas, trocas 

gasosas, teor e acúmulo de macro e micronutrientes. As variáveis analisadas na 

fase de campo foram: sobrevivência aos 30 e 60 dias após o plantio (DAP), altura 

e diâmetro do colo aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 DAP. Os resultados 

demonstraram que a bandeja coletora é mais eficiente na captação da água para 

o desenvolvimento de mudas, porque com a menor lâmina de irrigação (8mm) já 

produziu mudas com maior desenvolvimento e qualidade. Enquanto as mudas 

da bandeja tradicional precisaram de maiores lâminas de irrigação (14 e 17mm). 

A qualidade de mudas influenciou na sobrevivência e desenvolvimento inicial no 

campo até os 60DAP. A partir daí o desenvolvimento foi semelhante até os 

180DAP. Conclui-se, portanto, que a utilização de bandejas coletoras influencia 

positivamente tanto na produção de mudas de qualidade como na sobrevivência 

no plantio de mudas clonais de E. urophylla 

 
Palavras-chave: Viveiro Florestal; Lâminas de Irrigação; Bandeja Coletora; 
Bandeja Tradicional; Desenvolvimento em Campo. 
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MINIESTAQUIA EM Araucaria angustifolia (Bertol Kuntze): EFEITOS DA 
ARQUITETURA DAS MINICEPAS E DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 

DE BIOESTIMULANTE NA FORMAÇÃO DE MUDAS 
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A espécie nativa Araucaria angustifolia (araucária ou pinheiro-brasileiro) tem 
grande importância social, econômica e ambiental para as regiões Sul do país e 
Sudoeste do estado de São Paulo, pelo pinhão e madeira que produz. A 
obtenção de mudas para o seu plantio comercial ainda é realizada por via 
sexuada e a miniestaquia vem sendo indicada como uma técnica potencialmente 
viável, tanto para plantios comerciais como para a disponibilização de porta-
enxertos utilizados para a enxertia da espécie. Assim, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar a indução de brotações em diferentes arquiteturas das minicepas e 
produção de mudas da espécie a partir das miniestacas tratadas com 
bioestimulante. O experimento foi conduzido na Faculdade de Tecnologia de 
Capão Bonito, Capão Bonito/SP, localizado a 24°01’16.35”S e 48°21’04.96”O. 
Nas mudas de araucária, obtidas a partir de sementes e apresentando altura 
média de 15 cm, foi realizada a poda apical, com três tratamentos (decepa nas 
aturas de 5,0 cm, 7,0 cm e 10,0 cm). Das brotações de em torno de 10 cm, 
formadas nas minicepas, foram confeccionadas as miniestacas com 8 cm de 
comprimento e mantidas 2/3 das acículas. Para a indução do enraizamento, as 
miniestacas foram tratadas com soluções de Stimulate® em 4,0 e 8,0 mL L-1, e 
sem o estimulante, seguida do estaqueamento em substrato composto por 
mistura de turfa, casca de arroz carbonizada, vermiculita de textura média e 
fertilização com 4.000 g m-3 de superfosfato simples, 800 g m-3 de sulfato de 
amônia e 6 kg m-3 do adubo de liberação lenta Osmocote® (13-6-16). Após 90 
dias da confecção das miniestacas, foram mensuradas a porcentagem de 
sobrevivência das minicepas, a produção de miniestacas/minicepas e a 
porcentagem de miniestacas enraizadas resultando em mudas viáveis. As 
minicepas apresentaram 100% de sobrevivência e produção de brotos 
vigorosos, independentemente da altura de decepa. Aquelas resultantes da poda 
apical na altura de 5,0 cm apresentaram maior produtividade de brotos para a 
formação das miniestacas, com médias obtidas de 2,3, 1,5 e 1,1 
miniestacas/minicepa para as alturas de 5,0 cm, 7,0 cm e 10 cm . A concentração 
da solução em 8,0 mL L-1 do estimulante Stimulate® resultou em 66,6% de 
miniestacas enraizadas e dessas, 27,5% em mudas viáveis, sem a formação de 
mudas nos demais tratamentos. Conclui-se, dentro das condições testadas, que 
a miniestaquia pode ser aplicada em araucária, com a decepa das mudas na 
altura de 5,0 cm para a formação das minicepas e que o tratamento das 
miniestacas com o bioestimulante na concentração  8,0 mL L-1 induz o 
enraizamento e formação de mudas viáveis da espécie. 
 
 
Palavras-chave: Pinheiro-brasileiro; Stimulate®; Clonagem. 
 

37



TOLERÂNCIA DE ESPÉCIES FLORESTAIS EM DIFERENTES NÍVEIS DE 
SOMBREAMENTO DIANTE À OCORRÊNCIA DE GEADA 

 
Júlia Luiza Stahl – UFSM (julialuizastahl@gmail.com), Maristela Machado Araujo 
– UFSM (maristela.araujo@ufsm.br), Adriana Maria Griebeler – UFSM 
(griebeleradriana@gmail.com), Nayara Fonseca do Nascimento   – UFSM 
(nayaraeng.florestal@gmail.com), Vanessa Viera Trindade De Oliveira – UFSM 
(vvtovanessa@gmail.com), Bruno Nascimento Lopes – UFSM 
(brunolopesn@outlook.com), Suelen Carpenedo Aimi – UFSM 
(suelen.aimi@ufsm.br), Felipe Turchetto – UFSM (turchetto.felipe@gmail.com) 
 
A ocorrência de geadas em regiões subtropicais é uma restrição ambiental que 
pode interferir negativamente no estabelecimento de espécies florestais 
arbóreas em plantios a campo. A susceptibilidade às baixas temperaturas varia 
de acordo com a espécie, estágio de desenvolvimento e práticas silviculturais 
utilizadas. Nesse contexto, sob diferentes coberturas o conhecimento acerca da 
tolerância das plantas diante à eventos de geada pode contribuir para a maior 
assertividade na escolha do ambiente adequado para o plantio das espécies. 
Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a tolerância de duas espécies florestais 
conduzidas sob diferentes níveis de sombreamento na região Sul do Brasil, 
diante da ocorrência de geada. O plantio foi realizado em setembro de 2019, em 
Santa Maria, RS. A altitude da região é de aproximadamente 90 metros e o clima 
é caracterizado como subtropical do tipo fundamental Cfa (classificação de 
Köppen). O estudo foi conduzido em delineamento blocos casualizados, com 
quatro repetições, em esquema fatorial. O fator A consistiu em duas espécies 
florestais nativas do Bioma Mata Atlântica [Allophylus edulis (A.St.–Hil., 
Cambess. & A. Juss.) Radlk. e Cupania vernalis Cambess.] e o fator D por quatro 
níveis de sombreamentos (pleno sol, S18%, S50% e S70%). Durante o outono 
e inverno de 2020, os datallogers instalados nos ambientes registraram oito dias 
com temperaturas iguais ou abaixo de 0°C, caracterizando a ocorrência de 
geadas. Aproximadamente 300 dias após o plantio, os danos causados foram 
avaliados por meio de uma escala visual de notas de 0 a 10, onde zero 
corresponde a nenhum dano visual nas plantas e dez, 100% de injúrias nas 
folhas e caules. Os dados foram submetidos à análise dos pressupostos, 
transformados (√x + 0,5, onde x= valor da variável), seguido da análise de 
variância e comparação de médias por meio do teste Tukey (p<0,05). A interação 
entre fatores não foi significativa, ocorrendo efeito apenas para os fatores de 
forma isolada. As espécies apresentaram diferentes níveis de tolerância a 
geada. A. edulis apresentou reduzidos danos (0,41), sendo classificada como 
resistente, enquanto C. vernalis teve até 25% das folhas secas a partir do terço 
médio superior das plantas (1,03), caracterizando-se como tolerante. Em relação 
aos ambientes, os maiores danos foram evidenciados nas plantas conduzidas a 
pleno sol (1,36), enquanto nos sombreamentos S50% e S70% não foi visualizado 
danos. O sombreamento de 18% (0,80) não diferiu em relação as demais 
condições de luminosidade. Desse modo, A. edulis e C. vernalis foram 
categorizadas como resistente e tolerante, à geada, respectivamente. O plantio 
em condições de maior sombreamento (50% e 70%), minimiza os danos 
provocados pela geada para as espécies estudadas, possivelmente devido ao 
microclima proporcionado. 
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EFEITOS ALELOPÁTICOS DE SERINGUEIRA (Hevea brasiliensis (Willd. ex 

A.Juss.) Müll.Arg.) NA GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE 

SEMENTES DE JATOBÁ (Hymenaea courbaril L.) 

Larissa Ferreira Rocha – UFSCar (larissarocha@estudante.ufscar.br), Bruno Santos 

Francisco – UFSCar (brunofrancisco@estudante.ufscar.br), Emerson Viveiros – AES 

Brasil (emerson.viveiros@aes.com), Bianca dos Santos Alvarenga – UFSCAR 

(Bianca.alvarenga@estudante.ufscar.br), Martha Helena Duarte Pedroso – UFSCAR 

(mhdpedroso@estudante.ufscar.br), Felipe Bueno Dutra – UFSCar 

(fbdutra@estudante.ufscar.br), José Mauro Santana da Silva – UFSCAR 

(josemauro@ufscar.br) e Fatima Conceição Márquez Piña-Rodrigues – UFSCAR 

(fpina@ufscar.br).  

 

A alelopatia pode ser definida como um conjunto de fatores do metabolismo 

secundário de um determinado vegetal que, quando liberado, pode impedir a 

germinação, desenvolvimento e produtividade de plantas relativamente próximas. O 

conhecimento da alelopatia pode determinar, por exemplo, o sucesso em sistemas 

agroflorestais. Por outro lado, a seringueira (Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) 

Müll.Arg.) se destaca pela economia do látex e vem ganhando espaço no consórcio 

com outras espécies agrícolas e florestais, visando vantagens ecológicas e diminuição 

do risco sobre investimento em monoculturas. Na ausência de relatos que evidenciem 

a composição do látex para efeitos de alelopatia química e como estudo preliminar 

para compreensão do comportamento do látex, observamos a influência de uma 

solução de látex sobre sobre a germinação e desenvolvimento inicial de jatobá 

(Hymenaea courbaril L.), visando a detecção de possíveis efeitos alelopáticos 

exercidos pela seringueira. O experimento foi realizado no Laboratório de Sementes 

e Mudas (LASEM) na UFSCar, campus Sorocaba. Utilizamos uma concentração de 

látex extraída da biomassa triturada de seringueira diluída em água destilada, 

contendo 331g/L, em 2 tratamentos, sendo C1 (controle) e T1 (com solução de látex), 

com cinco repetições de 10 sementes de jatobá por tratamento. Acondicionamos os 

recipientes com as sementes em câmara de germinação sob temperatura de 25ºC e 

acompanhamos a germinação durante 4 semanas. O tratamento controle (C1) só foi 

irrigado com água destilada e o tratamento com solução de látex (T1) irrigado com a 

solução de látex, a cada quatro dias durante o decorrer do experimento. Amostramos 

o tamanho da raiz primária e a quantidade de raízes secundárias de todas as 

sementes germinadas, além disso, verificamos a porcentagem de germinação entre 

os tratamentos. Para análise estatística utilizamos o Teste t de student para verificar 

se havia diferença entre o comprimento das raízes primárias, a quantidade de raízes 

secundárias e a porcentagem de germinação para cada tratamento. Todas análises 

foram feitas utilizando o software R. Não houve diferença (p<0,05) entre os 

tratamentos. Nossos dados mostraram que a solução de látex não interferiu sobre a 

germinação e desenvolvimento inicial das sementes de jatobá (Hymenaea courbaril 

L.), não apresentando condições alelopáticas. Sendo assim este estudo fornece 
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dados preliminares a serem considerados na tomada de decisões para o consórcio de 

seringueiras em conjunto com outras espécies em Sistemas Agroflorestais. 

 

Palavras-chave: Inibição; Látex; Raízes; Sistemas Agroflorestais. 
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Com 9 milhões de ha de florestas plantadas, o Brasil se destaca em produtividade e 
competitividade. Para continuar atendendo essa demanda crescente torna-se necessário o 
desenvolvimento de estudos em viveiro. Desta forma, objetivou-se avaliar a produção de 
miniestacas por cepa de dois clones de eucalipto em minijardim clonal (MJC) sobre 
diferentes coberturas. O experimento foi instalado em um viveiro comercial em Lençóis 
Paulista, SP (22°32’38”S e 48°48’40”O) no período de julho de 2014 a junho de 2015. Foram 
instalados 12 experimentos em esquema fatorial 2x2 sendo dois tipos de MJC (com e sem 
cobertura de plástico difusor) e dois clones (clone híbrido Eucalyptus urophylla x E. grandis, 
com baixo [65%] e alto [85%] percentual de enraizamento). A localização, tamanho, 
manejos de irrigação, nutrição e controle fitossanitários foram semelhantes entre os 
tratamentos. Durante um ano e a cada início de mês, realizaram-se coletas de miniestacas, 
estaqueamento, transferência das bandejas para casa de vegetação, casa de sombra, 
pleno sol e posterior expedição de mudas (90 a 120 dias). Foram avaliados a produção de 
miniestacas, porcentagem de enraizamento, avaliações morfológicas das mudas, análise 
nutricional das brotações, aproveitamento final e radiação solar. Os dados foram analisados 
por meio de modelos lineares generalizados com distribuição gama e ligação logarítmica, 
considerando as interações duplas. Para comparação entre os tratamentos foi utilizado o 
teste de Tukey (5%) usando o software SAS. Pelos resultados obtidos, verificou-se que a 
produção de miniestacas por cepa ocorreu de maneira distinta entre os clones. O clone com 
maior percentual de enraizamento destacou-se como o mais produtivo, exceto nos meses 
de janeiro, abril, maio e junho, quando o clone de menor enraizamento apresentou maior 
produção, principalmente no MJC coberto. Quanto à influência da cobertura na produção 
de miniestacas não se observou similaridade no comportamento dos dois clones, no 
entanto, nota-se que o MJC coberto influenciou positivamente na emissão de brotações, 
principalmente nos meses de maiores amplitudes térmicas. Considerando as avaliações 
morfológicas, houve influência da cobertura do MJC no desenvolvimento das mudas. Na 
análise nutricional,  obteve-se diferenças significativas nos teores de P, Ca e Mg nas 
brotações em todas as estações do ano e para os teores de N, K e S  não houve diferença 
na primavera e no inverno. Para os micronutrientes, houve variações significativas nos 
teores de B e Cu das brotações. Para o Fe houve diferença apenas no inverno; Mg não 
apresentou diferença apenas na primavera e o Zn as diferenças foram encontradas no 
verão e no outono. Ao longo do ano e na maioria dos experimentos, o MJC coberto 
influenciou positivamente no enraizamento das miniestacas, apenas nos meses de 
setembro, novembro, maio e abril onde as médias não se diferenciam significativamente. 
Para a radiação total ocorreu interação do tipo de MJC e da estação do ano, mostrando 
que durante o inverno a cobertura ocasiona em menores índices de radiação total, enquanto 
para o MJC descoberto, independente da época do ano a radiação total não é alterada. 
Concluiu-se que o MJC coberto influência positivamente no enraizamento de miniestacas 
de eucalipto urograndis. 
Palavras-chave: Enraizamento; Eucalipto urograndis; Plástico difusor; Viveiros florestais. 
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In subtropical regions, the productivity of Eucalyptus clonal mini-gardens is 

significantly reduced during fall and winter, due to the reduction of temperature 

and solar radiation. In this context, the use of mini-tunnels has contributed to 

control the microenvironment around the mini-stumps. Accordingly, light 

management can be a strategy to control irradiance, photoperiod, and the quality 

of incident light on mini-stumps. Thus, the study aimed to evaluate the effect of 

light supplementation on the physiology and effective productivity of Eucalyptus 

dunnii mini-stumps in clonal mini-garden (CMG). The experiment was conducted 

during the winter of 2020, in the Forest Nursery of the Company CMPC - Celulose 

Riograndense, in Barra do Ribeiro, RS. The CMG was implanted in 2018 and 

was covered by mini-tunnel. The experimental design used was entirely 

randomized, and the treatments were characterized as follows: natural light (NL); 

NL and artificial light provided daily for 13 hours (NL13), with artificial photoperiod 

from 18h to 7h; and NL and artificial light with artificial photoperiod for 24 hours 

(NL24). The artificial light consisted of white led lamps attached to about 0.30 m 

above the mini-stumps. The treatments were applied and maintained for one 

month until evaluations were made. Relative humidity (RH%) and CO2 

concentration (ppm) were recorded using dataloggers and a multifunction meter, 

respectively. The water potential (Ψ, MPa) was evaluated at 5:00 a.m with a 

Scholander pump; net CO2 assimilation (A) rate and stomatal conductance (gs, 

μmol CO2 m-2) with an infrared gas analyzer (IRGA); and the maximum quantum 

yield of photosystem II (Fv/Fm) with a modulated light fluorometer. Subsequently, 

sprouts were collected for quantification of productivity and staking for rooting 

evaluation. From the data collection, the effective productivity of the mini-stumps 

was obtained (Peffective, rooted mini-stumps m-² of CMG month-1). The data set 

was submitted to Shapiro-Wilk and Bartlett tests, analysis of variance, and 

comparison of means test (Tukey, p<0.05). The addition of light reduced the CO2 

concentration in NL24 (472.4) and NL13 (475.9), compared to the NL (490.2) 

environment. RH% was higher in face of NL (73.1), followed by NL13 (71.8) and 

NL24 (70.5). The Ψ was higher for NL (-0.3), denoting more hydrated plants. For 

gs, treatments NL24 (164.6) and NL13 (147) obtained higher values, being 

138.9% and 113.4% higher compared to NL, respectively. The highest A values 

were obtained in treatments NL24 (19.7) and NL (18.9), differing from NL13 

(14.1). Light supplementation did not cause stress on mini-stumps (mean Fv/Fm 
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= 0.78). The productivity and rooting of mini-cuttings were higher for LN24, 

resulting in Peffective (1,379.8) about 35% higher. The supply of artificial fluorescent 

light in clonal mini-garden changes the mini-stumps physiology, providing higher 

photosynthetic rates, with increased CO2 and water consumption, allowing higher 

productivity and final utilization without compromising the physiological quality of 

the mini-stumps. Further studies will allow the definition of adequate protocols for 

the obtention of a greater number of clones and light conditions. 

 

Keywords: Clonal Silviculture; Nursery; Photoperiod; Photosynthesis. 
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TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO DE SEMILLAS DE Cistus ladanifer, 
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LUGARES DE RECOLECCIÓN 
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Cistus Ladanifer es una especie endémica, altamente inflamable durante los 
periodos estivales. El género Cistus se ha venido considerando como un xerófito 
típico, que resultaría beneficiado por el fuego y se extendería ampliamente por 
las zonas quemadas. El objetivo del experimento fue analizar la germinación de 
semillas de Cistus ladanifer, sometidas a tratamientos de pre-germinación con 
diferentes tiempos de exposición al calor y lugares de recolección de semillas. 
El experimento se llevó a cabo en el año 2017 en el laboratorio de producción 
vegetal de la Escuela Politécnica de Mieres, en la ciudad de Mieres - Asturias - 
España, y posteriormente trasladado al vivero de producción de mudas de la 
universidad. Los frutos se recolectaban en dos municipios, Lepe y Villablanca 
(Huelva), e se colocaron en una estufa por un tiempo y temperatura 
predeterminados. El diseño experimental fue completamente casual y el 
experimento se instaló en factorial 3 x 2, siendo 3 periodos de tiempo en la estufa 
(0; 10 min a 70ºC y 25 min a 70ºC) y dos sitos de recolección de semillas (Lepe 
y Villablanca). Las semillas fueron distribuidas en una bandeja de germinación e 
identificadas según los tratamientos. Los promedios de tratamientos fueran 
comprados mediante al 5% de probabilidad de error por el test de Tukey. El 
experimento fue regado periódicamente y observado durante 48 días, 
realizándose tres observaciones de su evolución (20, 34 y 48 días después de la 
siembra). Las variables utilizadas fueron la tasa de germinación y el tiempo de 
germinación. El análisis de varianza mostró que existe una interacción entre el 
lugar donde se recolectan las semillas y el tiempo de permanencia en la estufa. 
Las semillas recolectadas en Lepe mostraron una mayor tasa de germinación y 
un mayor tiempo de germinación, cuando se sometieron durante 10 min en la 
estufa. Cuando las semillas no fueron sometidas a calor, el lugar de recolección 
no interfirió en las variables analizadas. Las semillas recolectadas en Villablanca 
tuvieron una tasa de germinación estadísticamente igual para todas las 
temperaturas, sin embargo, el tiempo de germinación fue mayor para las semillas 
tratadas con calor por 10 minutos que para las que no fueron llevadas a la estufa. 
Si bien el tiempo de germinación fue mayor para las semillas que se sometieron 
a 10 minutos en la estufa, mostraron una mayor tasa de germinación que las 
semillas que no fueron llevadas al invernadero. Ese comportamiento puede ser 
atribuido a la necesidad de quebrar de adormecimiento de las semillas antes de 
la siembra, provocando un choque térmico, rompiendo su cubierta seminal y su 
impermeabilidad. Así, se puede considerar que 70ºC es una tasa de temperatura 
suficiente para romper el adormecimiento de las semillas de Cistus Ladanifer, 
siendo que la exposición de las semillas durante 10 minutos presenta resultados 
superiores a exposiciones por mayor tiempo. Los incendios pueden favorecer la 
germinación de semillas de esta especie, que se comportan como oportunistas, 
ocupando espacios vacíos.  
 
Palabras clave: Dormición; Incendios Forestales; Propagación Seminal. 
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QUALIDADE DE MUDAS DE Moringa oleifera PRODUZIDAS EM 

DIFERENTES RECIPIENTES E NÍVEIS DE SOMBREAMENTOS 
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Os estudos de espécies florestais nativas relacionam-se diretamente com suas 
características morfológicas, sobretudo quanto a determinação de parâmetros 
indicadores da qualidade de mudas. Considerando a importância desses 
estudos, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar, por meio de parâmetros 
morfológicos, a qualidade de mudas de Moringa oleifera produzidas em 
diferentes recipientes e níveis de sombreamentos. A pesquisa foi desenvolvida 
no viveiro florestal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de 
Vitória da Conquista - BA. Adotou-se o delineamento experimental inteiramente 
casualizado com fatorial 3 x 3 com três modalidades de recipientes (sacos 
plásticos 396 cm³; sacos plásticos 614 cm³ e tubetes com 120 cm³ de capacidade 
volumétrica) e três níveis de sombreamento (0%, 50% e 80%). Usou-se quatro 
repetições, cada uma constituída de 10 unidades experimentais, totalizando 360 
mudas em todo o experimento. O substrato utilizado para as sacolas plásticas 
foi composto de terra de subsolo e esterco de gado curtido, acrescidos dos 
fertilizantes superfosfato simples (750 g/m3), cloreto de potássio (100 g/m3) e 
ureia (100 g/m3). Os parâmetros morfológicos avaliados foram: altura da parte 
aérea, diâmetro de colo, diâmetro da raiz principal, relação altura diâmetro (H/D), 
biomassas fresca e seca da parte aérea e biomassa fresca da raiz. Os resultados 
mostraram efeito significativo, a 5% de probabilidade pelo teste Tukey, das 
interações entre sombreamento e recipientes para os parâmetros altura da parte 
aérea, diâmetro da raiz e relação (H/D). As mudas produzidas em sacos plásticos 
614 cm³ apresentaram as maiores médias de altura em pleno sol. Para o 
diâmetro da raiz, todos os recipientes apresentaram médias semelhantes nos 
diferentes sombreamentos, com exceção dos sacos plásticos 396 cm³ com 
maiores médias a pleno sol e as menores no sombreamento de 80%. Quanto à 
relação H/D, as maiores média ocorreram no sombreamento de 0% e 80%, 
destacando-se os sacos plásticos 614 cm³ e os tubetes, este com médias 
superiores aos sacos plásticos 396 cm³. Para a biomassa fresca da parte aérea, 
os recipientes apresentaram mudas com maiores médias a pleno sol. Para o 
sombreamento 50% os sacos plásticos 396 cm³ e 614 cm³ apresentaram as 
maiores médias. Em relação a biomassa fresca radicial, as maiores médias 
foram observadas em mudas produzidas em sacos plásticos 396 cm³ a pleno 
sol. Para a biomassa seca da parte aérea os recipientes apresentaram médias 
superiores nos sombreamentos 0% e 50%, destacando-se os sacos plásticos 
396 cm³. Conforme os resultados obtidos e nas condições em que foi 
desenvolvida a presente pesquisa, as mudas dessa espécie de melhor padrão 
de qualidade foram produzidas em sacos plásticos com 396 cm³ de capacidade 
volumétrica. Os níveis de sombreamentos 0% e 50% destacaram-se com as 
maiores médias para todos os parâmetros avaliados, enquanto as mudas 
produzidas em tubetes com 120 cm3 apresentaram as menores médias.  
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DOSES OF VEGETABLE ASH IN THE PRODUCTION OF AÇAÍ SEEDLINGS 
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The açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) Is a palm native to the Amazon, its fruits 

are prominent in the national market for the production of pulp and this has 

stimulated the commercial planting of this palm. The açaizeiro has two 

propagation strategies: sexual (seeds) and asexual (tillers and in vitro). Research 

is necessary to optimize the production of quality seedlings, in the shortest 

possible time and with reduced costs. Thus, the objective of this work was to 

evaluate different substrates for the production of açaizeiro seedlings. The 

experimental design used was completely randomized, consisting of 5 treatments 

(T1: 0% vegetable ash (VA) + 100% soil; T2: 25% VA + 75% soil; T3: 50% VA + 

50% Solo; T4: 75% VA + 25% Solo; T5: 100% VA + 0% Solo), with 5 repetitions. 

The study was carried out in a screened nursery with shade (50% shade) at room 

temperature. The analyzes were performed at 30, 60, 90, 120, 150, 180, and 210 

days after planting (DAP), with the following evaluations: number of leaves, the 

height of seedlings (graduated ruler, in cm), neck diameter (digital caliper, in mm). 

The height of the aerial part was determined from the level of the substrate to the 

tip of the last leaf and the diameter of the collection was obtained at the level of 

the substrate. At 210 DAP, dry matter of the aerial part was also measured by 

weighing after drying in a forced circulation oven for 72 hours at 60 ºC until the 

constant mass (in grams) was obtained. The values obtained for the variables 

were subjected to analysis of variance with the aid of the SISVAR statistical 

program. High proportions of vegetable ash had a negative effect on the 

development of açaizeiro seedlings. In the conditions of this experiment, there 

was no gain in growth with the addition of vegetable ash in the proportions tested 

for the production of E. oleraceae seedlings. It is known that the indiscriminate 

use of ash can cause problems, especially with the application of excessive 

doses. Thus, it is necessary to know in principle the chemical composition of this 

residue and the appropriate dose for each culture, avoiding nutritional deficiency 

or toxicity due to the excess of some nutrients such as calcium and magnesium 

that compete significantly with others for the active absorption sites. 

 

Keywords: Euterpe oleraceae; Forest Sustainability; Organic fertilization. 
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PRODUÇÃO DE MINIESTACAS EM MINICEPAS DE Paratecoma peroba 
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A Mata Atlântica é uma área de alta biodiversidade e endemismo e ao mesmo 
tempo altamente ameaçada de extinção. Dentre as espécies que ocorrem na 
Mata Atlântica, a Paratecoma peroba encontra-se ameaçada de extinção. 
Dessa forma, estudos que visam à produção de mudas dessas espécies são 
de fundamental importância. Dessa forma, a propagação vegetativa torna-se 
uma ferramenta viável para produção de mudas em larga escala, ou quando a 
semente é um fator limitante. Para tanto, buscou-se avaliar a produção de 
brotações viáveis para a produção de miniestacas submetendo as minicepas a 
podas drásticas, em diferentes alturas e doses de fertilizante de adubação 
controlada. O experimento foi conduzido no Viveiro Florestal Universitário 
pertencente à Universidade Federal do Espírito Santo (DCFM-CCA-UFES), em 
Jerônimo Monteiro, ES, a 20º 47’ S e de 41º 23’ W e uma altitude de 120 m. O 
minijardim foi formado a partir de 150 mudas propagadas por sementes de 
Paratecoma peroba. As minicepas foram produzidas em vasos de 3,8 L (altura 
25 cm, abertura superior 17 cm, e base 11 cm), preenchidos com substrato 
comercial à base de casca de pinus moída e compostada, pó de coco e 
aditivos minerais. Os vasos foram mantidos em área com tela de polipropileno 
com 50% de sombreamento. As minicepas receberam cinco doses de 
fertilizante de adubação controlada (0; 2; 4; 6 e 8 kg m-3), com tempo de 
liberação de 8 meses. A formulação do FLC é 13-6-16 (N-P-K). Após oito 
meses foi realizada a poda nas minicepas em três alturas (5 cm, 10 cm e 20 
cm). O experimento foi implantado segundo delineamento inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 3 x 4, com três alturas de poda x quatro 
doses de FLC (2; 4; 6 e 8 kg m-3). Aproximadamente 45 dias após a poda, as 
brotações foram contabilizadas quando atingiram aproximadamente 20 cm de 
comprimento. Os dados de produção das brotações foram analisados por meio 
de análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey, considerando 
p≤0,05. O teste foi realizado o GraphPad Prism® (La Jolla, CA, USA), versão 
6.0. A análise estatística revelou que, para a produção de brotos, não houve 
interação entre a altura da poda e as doses de FLC utilizado, indicando que os 
fatores são independentes. Somente o fator altura da poda mostrou diferença 
significativa. A maior produção de brotos foi observada nas minicepas podadas 
com 20 cm de altura, ao passo que as minicepas submetidas às podas de 5 e 
10 cm não apresentaram diferença significativa. A indução das brotações por 
meio da poda foi eficiente para o revigoramento das minicepas; recomendando-
se a poda de 20 cm para a produção de miniestacas de Paratecoma peroba.  
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Estudos fenológicos são ferramentas que visam obter informações acerca das 
fenofases das espécies, podendo ser usados para auxiliar medidas de 
conservação de recursos vegetais e florestais. Quando uma espécie nativa 
entra em risco de extinção, como a Melanoxylon braúna, conhecer suas fases 
fenológicas pode se tornar uma vantagem para se traçar planos de 
recuperação e conservação. O estudo foi realizado no município de Jerônimo 
Monteiro – ES, onde foram selecionadas cinco árvores de Melanoxylon brauna 
Schott, que foram georreferenciadas, utilizando-se um Global Positioning 
System (GPS). As árvores foram acompanhadas em campo, durante dois anos, 
com auxilio de binóculos e máquina fotográfica para realizar a observação das 
fenofases nas árvores. As etapas fenológicas estudadas foram referentes à 
frutificação, floração e mudança foliar, em um intervalo mensal, e com estes 
dados se estabeleceu um calendário fenológico, indicando em quais meses 
ocorrem cada fenofase. Realizou-se também a correlação entre o índice de 
pluviosidade médio mensal, a temperatura média mensal, com a progressão 
das fenofases, comprovando a influência destas variáveis sobre a ocorrência e 
comportamento dos eventos fenológicos observados. A fenofase de mudança 
foliar da espécie Melanoxylon braúna Schott teve seu ápice no mês de junho 
de 2019, mês também de menor valor de incidência de folhas maduras 
indicando alternância de intensidade destes eventos. A fenofase de folhas 
velhas teve seu maior valor alcançado em outubro de 2018. A floração se 
iniciou em setembro de 2018 com o surgimento dos primeiros botões florais, 
que apareceram em maior quantidade em abril de 2019; a antese se iniciou em 
fevereiro de 2019 e começou a cair nos meses de junho e julho de 2019. Nas 
avaliações da frutificação, encontrou-se uma grande intensidade da fenofase 
de frutos verdes nos meses de agosto e setembro de 2018, a qual foi 
diminuindo até novembro de 2018. Notou-se o aumento do número de frutos 
maduros juntamente com o de frutos velhos. Após essa data, não se constatou 
mais a presença de frutos nas árvores até abril de 2019 onde começaram a 
aparecer frutos verdes novamente, aumentando seu número até a última 
avaliação em julho de 2019, quando começaram a aparecer frutos maduros 
novamente. Os valores de folha nova e madura são inversamente 
proporcionais, ou seja, enquanto um aumenta o outro diminui mantendo-se 
assim durante todo período de avaliação. Os valores de correlação dos eventos 
fenológicos com dados meteorológicos demostraram pequena significância, 
apresentando influência em poucas interações, por interferência de outras 
variáveis internas ou externas que podem ter influenciado nos resultados. 
Podemos observar a importância de estudos fenológicos e como podem 
proporcionar base teórica para criar planos de manejo com o intuito de proteger 
e recuperar espécies em risco de extinção. 
 
Palavras-chave: Fenofase; Dendrologia; Silvicultura. 
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Northern Brazil has several fruit species, such as açaí (Euterpe oleracea Mart.), 

which has agronomic, technological, nutritional, and economic potential. In the 

Amazon, the fruit is used mainly to obtain the açaí drink, which is widely 

consumed by local residents and sold on the domestic and foreign markets. Thus, 

commercial production has grown and the increase in productivity involves 

obtaining quality seedlings, to resist different adversities when taken to the field. 

In this initial phase, the types of substrates and their physical, chemical, and 

biological characteristics are of great importance because they influence the 

behavior and growth of seedlings. Organic matter forms the basis of a quality 

substrate, as it increases water retention and provides nutrients for the seedlings. 

Thus, the objective of this work was to evaluate different substrates for the 

production of açaí seedlings. The experiment was carried out in a greenhouse 

under a completely randomized design, with 7 treatments and 5 repetitions. The 

treatments consisted of different substrates and proportions of their combination 

(100% Commercial Substrate; 25% bovine manure + 75% Commercial; 25% 

carbonized rice husk + 75% Commercial; 25% bovine manure + 75% Soil; 25% 

carbonized rice husk + 75% soil and 100% soil). Physiologically and nutritionally 

healthy 6-year-old plant seeds were obtained. During the experiment period, two 

waterings were performed, one at the beginning and one at the end of each day. 

The analyzes were performed at 30, 60, 90, 120, 150, 180, and 210 days after 

planting, with the following evaluations: number of leaves, the height of seedlings 

(graduated ruler, in cm), neck diameter (digital caliper, in mm). The height of the 

aerial part was determined from the level of the substrate to the tip of the last leaf 

and the diameter of the collection was obtained at the level of the substrate. At 

210 days after planting, dry matter of the aerial part was also measured by 

weighing after drying in a forced circulation oven for 72 hours at 60 ºC until the 

constant mass (in grams) was obtained. The values obtained for the variables 

were subjected to analysis of variance with the aid of the SISVAR statistical 

program. The data were subjected to analysis of variance by the “F” test for 

diagnosis of significant effect, and the treatments compared to each other by the 

Tukey test at 5% significance using the computer program Sisvar. The substrates 

containing tanned manure differed statistically and showed great potential for use 

as alternative substrates in the production of E. oleraceae seedlings. The mixture 

of 25% bovine manure + 75% commercial organic compost provided the largest 

number of leaves, plant height and dry matter of the aerial part. It has been shown 

that the use of organic residues can be a form of fertilization, offering good 

concentrations of nutrients, mainly N. It is an alternative of much lower cost than 

formulated fertilizers, making it a great option for the production of forest species 

seedlings. 
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A flora nativa brasileira tem espécies potenciais para uso em diversos 
segmentos: indústria de papel e celulose, farmacêutica e cosméticos, 
madeireiro, recuperação ecológica, o que requer mais pesquisas sobre a 
propagação e o desenvolvimento dessas plantas. A propagação vegetativa de 
espécies arbóreas nativas por miniestaquia é indicado para espécies com fatores 
restritivos na reprodução sexuada, como é o caso da Paratecoma 
peroba (Record & Mell) Kuhlm, espécie em risco de extinção que apresenta 
periodicidade supra anual de floração e frutificação. Com tronco retilíneo, 
madeira resistente e de boa durabilidade natural, a peroba-amarela tem 
potencial comercial, evidenciando a necessidade de estudos sobre a espécie. A 
presente pesquisa teve por objetivo estudar a influência da redução da área foliar 
e adição de citocinina no enraizamento de P. peroba submetidas à miniestaquia. 
O estudo foi desenvolvido no Viveiro Florestal Universitário, pertencente ao 
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira (CCAE-UFES), localizado em 
Jerônimo Monteiro – ES. As miniestacas foram obtidas de matrizes seminais de 
dois anos de idade cultivadas em vasos de 3,8 L, preenchidos com substrato 
comercial a base de casca de Pinus e fertilizante de liberação controlada (FLC) 
Basacote Plus 9M na dose de 5 g L-1, mantidas em bancadas suspensas. O 
experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente 
casualisado, em esquema fatorial 2 x 2, testando a ausência e presença de 
cinetina (25 mg.L-1) associado a dois tipos de redução foliar: 25% e 75%. As 
miniestacas foram confeccionadas com tamanho de 6 cm a partir da parte apical 
das brotações, foi realizada a desinfestação com hipoclorito de sódio a 0,5% por 
1 minuto, seguida de lavagem em água corrente e imersão em fungicida Captan 
0,1% por 1 minuto. Em seguida, foi realizado o estaqueamento em tubetes com 
capacidade de 180 cm³ preenchidos com substrato comercial a base de casca 
de Pinus e FLC Basacote Plus 6M na dose de 5 g.L-1. As bandejas com as 
miniestacas foram acondicionadas em casa de vegetação com sistema de 
irrigação por nebulização intermitente, temperatura controlada em 25 ºC a 30 ºC 
e telas de sombreamento de 50%. Aos 60 dias após o estaqueamento foi 
observado sobrevivência de 85%. A análise estatística mostrou que não houve 
diferenças estatísticas (p>0,05) para as variáveis comprimento da parte aérea, 
número de raízes, comprimento da raiz primária e número de brotações. Houve 
diferença significativa para a porcentagem de miniestacas enraizadas, em que 
aquelas submetidas a redução em 75% tiveram média de enraizamento superior 
às reduzidas em 25% (respectivamente 0,646a e 0,485b pelo teste de Tukey),  
já para o fator cinetina e para a interação entre redução foliar e cinetina não foi 
observada diferença estatística. Esse fato pode estar relacionado a transpiração 
excessiva causada pela maior lâmina foliar das miniestacas com menor redução. 
Foi observado que a formação de calos foi maior em miniestacas com aplicação 
de cinetina e reduzidas em 25%, o que pode sugerir que já havia citocinina 
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suficiente na miniestaca e a adição exógena pode ter contribuído para a 
formação de calos e ter influenciado negativamente no enraizamento. 
Palavras-chave: Miniestaquia; Nativas; Peroba-amarela; Regulador de 
crescimento. 
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PRODUTIVIDADE DE MINIJARDIM DE Paratecoma peroba (RECORD & 
MELL) KUHLM EM RESPOSTA A ADUBAÇÃO POTÁSSICA 
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(lara.tertulianosc@gmail.com), Gabriela Pedrini Rezende – UFES 
(gabrielapedrini@hotmail.com). 
 
A pressão sobre os remanescentes florestais tropicais, exercida pelo 
desmatamento ilegal, e a crescente demanda por mudas nativas para a 
restauração ecológica gera a necessidade de estudos voltados a propagação e 
silvicultura de espécies potenciais. A Paratecoma peroba (Record & Mell) Kuhlm 
é nativa da Mata Atlântica e se encontra em risco de extinção, com madeira 
moderadamente pesada e de boa resistência natural, seu uso é indicado para 
movelaria de luxo, revestimentos de pisos e construção naval. O presente 
trabalho teve o objetivo de avaliar a produtividade de minicepas de P. peroba em 
resposta a concentrações de potássio em fertirrigação. O experimento foi 
instalado e conduzido no viveiro florestal universitário, do Departamento de 
Ciências Florestais e da Madeira (DCFM-CCAE-UFES), em Jerônimo Monteiro, 
ES, durante os meses setembro de 2018 a maio de 2019. O minijardim foi 
estabelecido a partir de mudas seminais com cinco meses, transplantadas em 
vasos de 3,8L preenchidos com substrato comercial a base de casca de Pinus, 
pó de coco e adtivos minerais, dispostos em bancadas suspensas com 
capacidade de 30 vasos/m². Após 30 dias, foi realizada a quebra a altura de 10 
a 15 cm do coleto para estimular a brotação. Os tratamentos foram constituídos 
por quatro doses de potássio (0, 126, 252 e 504 mg.planta-1) aplicados via 
fertirrigação, conduzidos em delineamento inteiramente casualizado. Cada 
parcela experimental foi composta uma planta. A fonte de potássio foi o nitrato 
de potássio (KNO3, 45% de potássio, 12% de nitrogênio e 1,2% de enxofre). A 
fertirrigação das minicepas foi realizada com adição de 100 mL da solução 
nutritiva com o uso de um becker graduado, e molhando somente a parte do 
substrato para evitar possível queima das folhas. Quinzenalmente, as minicepas 
receberam uma solução nutritiva básica nas seguintes concentrações: nitrato de 
cálcio (0,920 g L-1), monoamônio fosfato (0,096 g L-1), sulfato de magnésio (0,364 
g L-1), e micronutrientes (0,025 g L-1). Aos 70 dias foram determinadas as 
seguintes variáveis: produção total de brotos (PTB), produtividade/planta/mês 
(PROD); mortalidade (M%); diâmetro do coleto (DC), clorofila foliar total (CFT), 
massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca foliar (MSF). As doses de 
potássio não promoveram diferenças estatísticas (p>0,05)  para as variáveis 
variáveis analisadas. Contudo, foi observado que os tratamentos 0 e 126 
mg.planta-1 apresetaram produtividade média de 20,872 e 20,864 
miniestacas/minicepa/mês respectivamente, indicando que a adubação básica 
já é suficiente para que as minicepas produzam brotações em boa quantidade. 
Verificou-se também que a P. peroba apresenta tolerância a podas sucessivas, 
podendo o minijardim constituir de uma importante fonte alternativa de 
propágulos para a produção de mudas da espécie. 
Palavras-chave: Miniestaquia; Nativas; Peroba-amarela; Potássio. 
 

56



Agradecimentos: os autores agradecem o apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) pela concessão de bolsas e à 
Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG).  
 

57



VARIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA A CAMPO DE DUAS PROCEDÊNCIAS DE 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze NO SUDOESTE DO PARANÁ 
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O sucesso dos plantios florestais depende de vários fatores, desde a produção 
de mudas até a colheita da floresta. Um dos fatores determinantes para esse 
sucesso, que ocorre logo nos anos iniciais da floresta, é a sobrevivência das 
plantas às condições do local onde foram plantadas. Com base nisso, esse 
trabalho objetivou comparar a sobrevivência a campo de indivíduos de Araucaria 
angustifolia originados de duas diferentes procedências. O estudo foi implantado 
em julho/2016, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Dois 
Vizinhos, através de mudas produzidas no Viveiro Florestal da universidade, e 
posteriormente plantadas a campo em espaçamento de 5x5 metros, mudas 
essas originadas de sementes de diferentes matrizes selecionadas em 
Guarapuava/PR no Parque Municipal das Araucárias e Palmeira/SC em 
propriedade rural. A área experimental tem 1,12 hectares e é caracterizada como 
meia encosta, de baixa declividade, com solo do tipo Nitossolo Vermelho 
distroférrico típico, e clima tipo Cfa (1900 mm/ano e TºCméd. 19ºC). O estudo foi 
realizado com base em dados de um inventário florestal tipo censo, que ocorreu 
em 2019, aos 3 anos de idade do experimento, onde o número de indivíduos 
sobreviventes foi comparado ao número de indivíduos plantados, calculando 
assim a porcentagem da sobrevivência das duas diferentes procedências. Para 
as procedências de Guarapuava/PR e Palmeira/SC foram plantadas 240 e 215 
mudas, respectivamente, sendo que essas mudas foram originadas de 
diferentes progênies. Para as progênies de origem catarinense foi encontrado 
uma sobrevivência de 75,8% enquanto nas progênies da procedência do Paraná 
foi encontrada uma sobrevivência menor, de apenas 50,0% das mudas 
plantadas. Uma das explicações para essa diferença se dá pela variação de 
altitude, pois, enquanto Guarapuava está a 1106 m, Palmeira está a 876m, 
aproximando-se mais da altitude da implantação do estudo (525 m), melhorando 
assim a adaptação. Os resultados do trabalho colaboram com outros estudos 
que relatam a influência da altitude no desenvolvimento e adaptação dessa 
espécie, entendendo assim que o que mais influenciou na adaptação da 
progênie, foi a altitude, colaborando para maior índice de sobrevivência. Outro 
fator a ser considerado, é que as progênies originadas de Guarapuava estão 
localizadas em uma área protegida, e a Araucária por ser uma espécie de caráter 
dominante na paisagem tende a se beneficiar da concorrência de outras 
espécies, sendo beneficiadas em diversos fatores, como na ciclagem de 
nutrientes, e na proteção contra agentes externos, como pragas, incêndios, entre 
outros. No caso das progênies catarinenses, o fato delas estarem dispersas em 
uma propriedade rural, em locais de lavoura, pastagens, e menores fragmentos, 
fazem com que elas já estejam mais resilientes com alguns impactos, 
apresentando assim uma tendência a se desenvolverem mais em plantios. 
 
Palavras-chave: Adaptação; Floresta plantada; Mortalidade;  
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VARIAÇÃO DO CRESCIMENTO ENTRE PROGÊNIES DE Ilex paraguariensis
NO SUDOESTE DO PARANÁ-BRASIL.
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos –. Universidade
Tecnológica  Federal  do  Paraná,  Dois  Vizinhos  A  erva-mate  (Ilex
paraguariensis)  tem  grande  importância  não  madeireira  na  economia  e  na
cultura  da  região  sul  do  Brasil,  sendo  uma  matéria-prima  para  produtos
alimentícios, cosméticos e medicinais. Foram avaliados, em área experimental
de campo na UTFPR Dois Vizinhos, plantio realizado em setembro/2016 com
mudas  seminais  oriundas  de  progênies  localizadas  em  área  de  teste  de
progênie em Chapecó/SC. Os dados foram coletados em outubro/2020,  em
espaçamento 1,5 m x 1,5 m, com 10 plantas (repetições) de cada progênie,
com preparo do solo mecanizado (escarificação) e plantio manual, adubação
conforme  análise  de  solo,  com  irrigação  com  solução  de  hidrogel  e
sombreamento inicial  com tábuas no lado Oeste para sombreamento inicial.
Fez-se também o controle de formigas cortadeiras com isca formicida e plantas
invasoras através  de capina  e  roçada manual.  As  17 progênies  de origem
seminal, oriundas de sementes colhidas em diversos locais do Sul do Brasil
foram avaliadas quanto às variáveis de altura (h, cm) e de diâmetro do colo
(Dc, cm). Os resultados, respectivamente, h e Dc, mostraram que as progênies
Barão de Cotegipe 1 (213,8cm e 5,57cm), Cascavel  2 (221,4cm e 5,33cm),
Quedas  do  Iguaçu  3  (173,5cm  e  3,23cm),  Chapecó/Cepaf  4  (197,7cm  e
5,16cm),  Quedas do Iguaçu 5 (211,4cm e 2,49cm),  Cascavel  6 (158,3cm e
2,34cm),  Cascavel  7  (183,6cm e  3,65cm),  Cascavel  8  (144,9cm e  3,2cm),
Barão de Cotegipe 9 (200,6 cm e 5,14cm), Cascavel 10 (188,0cm e 4,76cm),
Ivaí  11  (200,8  cm  e  4,34  cm),  Ivaí  12  (159,5cm  e  3,21cm),  Cascavel  13
(219,6cm e 5,55cm), Chapecó/Cepaf 14 (176,0cm e 4,4cm), Chapecó/Cepaf 15
(217,5cm e 5,58cm), Chapecó/Cepaf 17 (192,8cm e 4,88cm), Chapecó/Cepaf
18 (196,5cm e 4,77cm). Os dados demonstraram que as melhores progênies
em crescimento em altura foram Cascavel 13, Cascavel 2 e Chapecó/Cepaf 15.
Em diâmetro do colo, as melhores progênies foram Chapecó/Cepaf 15, Barão
do Cotegipe 1 e Cascavel 13. Os resultados indicam as melhores progênies em
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crescimento de altura e Dc para plantio de erva mate na região sudoeste do
Paraná. 

Palavras  chave:  espécie  nativa,  erva-mate  plantada,  produto  florestal  não
madeireiro. 
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EFEITO DA ADUBAÇÃO DE COBERTURA NO DESENVOLVIMENTO DE 
MUDAS DE Schinus terebinthifolia Raddi 
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A fertilização do substrato é uma das fases mais importantes em um programa 

de produção de mudas de espécies arbóreas. Contudo, é necessário conhecer 

o comportamento das espécies quanto à resposta a adubação, principalmente 

entre as nativas. Dessa forma, objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da 

adubação mineral no desenvolvimento inicial da Schinus terebinthifolius Raddi. 

(aroeira pimenteira), utilizando diferentes dose de NPK. O experimento foi 

conduzido no viveiro da Escola Estadual Dr. Raul Venturelli no município de 

Capão Bonito-SP. Para o experimento foi utilizado tubetes de polietileno de 100 

cm3e fertilizante líquido NPK  04-17-17. As doses de adubação de cobertura 

foram: 1) Testemunha (0 mL); 2) 10 mL; 3) 20 mL; 4) 30 mL; 5) 40 mL; 6) 50 

mL; 7) 60 mL; 8) 70 mL. As avaliações foram realizadas no momento da 

aplicação e aos 75 Dias Após a Aplicação (DAA), avaliando o incremento em 

altura. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com 12 

repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. Os resultados 

mostraram que as diferentes dosagens de adubação de cobertura tiveram 

efeito positivo no crescimento das mudas em altura. Foi constatado que a 

testemunha difere estatisticamente apenas das doses 40, 10 e 50, sendo que 

entre essas e as demais não foram verificadas diferenças significativas. 

Portanto, recomenda-se a dosagem com 10 mL para aplicação como adubação 

de cobertura, considerando as condições desse estudo e por proporcionar o 

menor custo. 

 
Palavras-chave: Viveiro Florestal; Produção de Mudas; Nutrição Mineral; 
Silvicultura 
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ARMAZENAMENTO DE LONGO PRAZO DE SEMENTES DE Myracrodruon 

urundeuva M. ALLEMÃO EM CÂMARA FRIA 

 

Raquel Araujo Gomes – UNIVASF (quel18ag@gmail.com), Bárbara França Dantas 
– EMBRAPA SEMIÁRIDO (barbara.dantas@embrapa.br). 
 
Myracrodruon urundeuva (M. Allemão) é uma espécie que pertence à família 
Anacardiaceae, Devido a sua ampla utilização está incluída na lista de espécies em 
extinção, classificada como vulnerável. Além disso, estudos recentes indicam que 
as mudanças climáticas reduzirão tanto a qualidade das sementes produzidas, 
quanto o recrutamento destas em campo. Estudos sobre armazenamento a longo 
prazo para manutenção da qualidade fisiológica de sementes são imprescindíveis 
para a conservação da espécie. Dessa forma, o objetivo do trabalho é avaliar a 
qualidade das sementes de M. urundeuva armazenadas em câmara fria durante 10 
anos. A coleta das sementes da mesma população localizada ocorreu  em Lagoa 
Grande- PE nos anos de 2010 a 2019. Após o beneficiamento das drupas (retirada 
de alas e otros inertes), estas foram colocadas em sacos de pano e armazenados 
na câmara fria (10±1°C e UR 20±5%) do Laboratório de Análise de Sementes da 
Embrapa Semiárido (LASESA). Antes da realização dos testes de germinação, as 
sementes foram extraídas dos frutos por meio de lavagem e abrasão em peneira. 
Anualmente, foi realizado o teste de germinação dos lotes armazenados, utilizando  
quatro repetições com 50 sementes, semeadas em duas camadas de papel mata-
borrão dentro de caixas acrílicas do tipo “gerbox” umedecidas com água destilada 
na proporção de 2,5 vezes o peso do papel. As sementes foram incubadas durante 
14 dias em 12 horas de fotoperíodo, na temperatura de 25 °C. A avaliação da 
germinação foi realizada ao final de 14 dias com base na emissão de 1 mm da raiz 
primária. Os resultados mostraram que a maioria dos lotes apresentaram mais de 
80% na germinação das sementes recém-colhidas. Os lotes produzidos nos anos de 
2016 e 2017 apresentaram germinação inicial de 63,5% e 68%, respectivamente, 
devido à baixa precipitação e altas temperaturas por ocasião da intensa seca que 
ocorreu no Nordeste nesse período. Devido à grande quantidade de resina nos 
frutos de M . urundeuva o armazenamento utilizando saco de pano pode ter 
contribuído na longevidade da viabilidade das sementes , visto que é relatada na 
literatura a perda de viabilidade das sementes  em menos de um ano de 
armazenamento em embalagens plásticas. De forma geral, em até 3 anos de 
armazenamento na câmara fria as sementes mantiveram alta qualidade (média de 
71,5% na germinação). Após 4 anos de armazenamento a porcentagem de 
germinação começou a diminuir, atingindo menos de 50% de viabilidade após 5 
anos. Entretanto, a germinação só foi zerada a partir de oito anos de 
armazenamento. O comportamento ortodoxo da espécie permitiu o seu 
armazenamento sob baixa temperatura e umidade relativa. Indicando que o produtor 
e/ou coletor de sementes não necessita de alta tecnologia para atender à demanda 
por sementes dessa espécie ao longo dos anos. Entender a resposta fisiológica 
quanto à conservação de sementes das espécies florestais submetidas ao 
armazenamento, principalmente a longo prazo, pode ajudar no desenvolvimento de 
estratégias de conservação ex situ, disponibilizando-as em qualidade, uma vez que 
constituem insumo básico nos programas de recuperação de conservação de 
ecossistemas.  
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CRESCIMENTO DE Adenanthera pavonina EM DIFERENTES PROPORÇÕES 
DE COMPOSTOPRODUZIDOS A PARTIR DE TABACO DE CIGARROS 
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A compostagem é uma técnica ecologicamente viável para degradação de 
resíduos orgânicos e geração de substrato de alto valor agregado. Neste 
sentido, permite o reaproveitamento de materiais descartados que poderiam 
ocasionar em impactos ambientais e em custo para o manejo correto. Dentre 
os compostos que demandam a necessidade de buscar alternativas 
sustentáveis para atender o grande volume estão os cigarros ilegais 
contrabandeados. Logo, o presente trabalho objetivou avaliar o crescimento de 
mudas de Adenanthera pavonina sob combinações de composto oriundo de 
tabaco de cigarro contrabandeado (CTCC) e solo. Para isso, sementes foram 
coletadas em árvores da região (Tupi Paulista, Dracena e Presidente 
Venceslau-SP) e homogeneizadas. Antes da instalação, realizou-se a 
superação da dormência das sementes, por meio do uso de ácido sulfúrico 
concentrado 98% por 20 minutos. Os recipientes utilizados foram tubetes de 
polipropileno de 175 cm³ e condicionados em bandejas. As amostras de solo 
usadas para compor o substrato foram de Argissolo Vermelho-Amarelo com 
textura arenosa e as amostras do CTCC foram obtidas após o processo de 
compostagem associando o tabaco dos cigarros contrabandeados com 
diferentes resíduos agropecuários: podas de grama e esterco ovino. O 
delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com cinco 
tratamentos e sete repetições: T1 = solo 100%; T2 = solo 75% + CTCC 25%; 
T3 = solo 50% + CTCC 50%; T4 = solo 25% + CTCC 75%; e T5 = CTCC 100%. 
A semeadura foi manual com cinco sementes em cada tubete. O número de 
sementes germinadas foi avaliado diariamente e, aos 22 dias após germinação, 
avaliou-se a porcentagem de germinação e o índice de velocidade de 
germinação (IVG). Posteriormente, realizou-se o desbaste, deixando apenas 
uma planta por tubete. Os tratamentos foram irrigados diariamente por meio de 
microaspersores e sem receber adubo. Aos 100 dias após semeadura, 
determinou-se a altura, número de folhas, diâmetro do coleto e a relação altura 
e diâmetro do coleto (H/DC) das mudas de A. pavonina. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância pelo teste F (p<0,05) e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey (5%). A maior porcentagem de germinação 
(74,3%) foi obtida em T1 e diferiu estatisticamente de T2 e T4, que 
apresentaram valores de 42,9%. O IVG também foi maior para T1 (0,17), 
diferindo estatisticamente apenas de T4 (0,09). Já para parâmetros de 
crescimento, as maiores alturas foram verificadas em T3 (17,4 cm), T2 (15,7 
cm) e T5 (15,7 cm) em comparação ao T1 (11 cm). Não houve diferenças entre 
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as mudas nos diferentes substratos para diâmetro de coleto. O número de 
folhas foi maior em T3 (29), com T1 apresentando 15. Em comparação ao T1 
(3,7), foi obtido maiores valores de H/DC em T5 (5,5), T3 (4,9) e T4 (4,7). Por 
fim, concluiu-se que o CTCC misturado ao solo proporcionou adequado 
crescimento para mudas de A. pavonina com relação aos parâmetros 
avaliados, demonstrando ser uma alternativa de uso para a produção de 
mudas florestais e promover a sustentabilidade ambiental. 
 
Palavras-chave: arborização urbana; tento carolina; produção de mudas 
florestais; sustentabilidade. 
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EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Mart. 

(Annonaceae) SUBMETIDOS À DIFERENTES MÉTODOS DE QUEBRA DE 

DORMÊNCIA 
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Rollinia sylvatica, conhecida como Ariticum, é espécie arbórea frutífera nativa do 

Brasil, com vasta distribuição desde Minas Gerais até ao Rio Grande do Sul. Seu 

fruto é apreciado na elaboração de sucos, geleias e doces, sendo também 

alimento para avifauna e outros animais silvestres. Além de apresentar potencial 

para a arborização urbana, sua madeira é muito empregada na construção de 

pequenas canoas, arcos e chicotes. No entanto, existem fatores abióticos e 

bióticos que acabam cessando ou dificultando a germinação de suas sementes, 

processo conhecido como dormência. Isso se deve a disfunções endógenas e 

exógenas presentes nas estruturas da semente. Objetivou-se avaliar o índice de 

velocidade e porcentagem de emergência de plântulas de Rollinia sylvatica 

submetidos a diferentes métodos de quebra de dormência. O estudo foi 

desenvolvido no Viveiro Florestal da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - PR (Dois Vizinhos - Paraná). A semeadura ocorreu em maio/2020 em 

tubetes pequenos (55 cm³) com substrato comercial (89 g kg-1 de matéria 

orgânica; pH 3,9 (CaCl2); 94,2 mg dm-³ de Fósforo; 1,5 mg dm-³ de Potássio; 

12,4 cmolc dm-3 de Cálcio e CTC de 41,2. A adubação consistiu de 10 kg/m3 de 

NPK 8-33-12. Utilizou-se, no plantio geral, uma semente por tubete. Estes foram 

colocados em grades de ferro sob sombrite (50%), com irrigação por aspersores 

com vazão de 120 L/h, duas vezes/dia, durante 10 minutos. O delineamento 

experimental dos métodos da quebra de dormência das sementes foi 

estabelecido em blocos ao acaso com cinco tratamentos com sete repetições, 

cada uma constituída por 50 sementes, sendo: T1 (sementes lixadas); T2 

(sementes lixadas mais 5 minutos em H2SO4 concentrado); T3 (sementes sem 

lixar e 24 horas em água fria); T4 (sementes lixadas mais 10 minutos de água 

quente); T5 (sementes sem lixar mais 5 minutos em H2SO4). Após 92 dias do 

plantio, observaram-se as primeiras emergências, as quais foram contadas e 

anotadas em planilha. Foram realizadas quatro contagens aos 92, 97, 104 e 113 

dias após a semeadura, obtendo uma evolução de 194, 254, 420 e 556 plantas 

emergidas na última avaliação. Os dados foram submetidos à análise em Excel, 

sendo calculado a Porcentagem de Emergência (%E) para cada tratamento e o 

Índice de Velocidade de Emergência (IVE).  No tratamento onde as sementes 

foram lixadas (T1) as plântulas de Rollinia sylvatica apresentaram uma maior 

porcentagem de germinação (41,6%). Os demais tratamentos apresentaram 

resultados inferiores a este com (T2) 11,1%, (T3) 27,6%, (T4) 0%, (T5) 21,4%. 

O IVE individual para cada tratamento foi (T1) 5,63, (T2) 1,49, (T3) 3,71 (T4) 0, 

(T5) 2,86, o geral teve resultado de 13,69, valor classificado como um valor 
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baixo, devido à espécie ter semente de tegumento duro, as quais geralmente 

apresentam um período mais longo para começar a emergir. Desta forma, lixar 

as sementes da espécie (T1) apresentou uma maior eficácia no momento da 

quebra de dormência da referida espécie, sendo o mais apropriado para a 

indução. Quanto ao IVE, constata-se que a emergência de uma semente ocorreu 

a cada 14 dias.  

Palavras-chave: Emergência; Espécie florestal nativa; Mudas florestais; Produto 

florestal não madeireiro; Viveiro florestal. 
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Schizolobium  amazonicum  Huber  ex  Ducke  popularmente  conhecido  como
Paricá, pertence à família Fabaceae. É uma espécie pioneira de porte grande
que ocorre em florestas primárias e em florestas secundárias nas áreas de
várzea e terra firme na Amazônia, por ser uma árvore de rápido crescimento é
uma espécie usada na indústria de laminado, compensado, na produção de
papel e até mesmo na restauração florestal. Diante da importância comercial
do  Paricá  no  mercado  nacional  e  internacional  é  necessário  aprimorar  as
técnicas para a produção dessa espécie, principalmente nos viveiros, visando
maximizar o desenvolvimento e diminuir o tempo de ir para o campo. Desta
forma, o objetivo deste trabalho foi  avaliar a influência de microrganismos -
fungos  e  bactérias  -  no  desenvolvimento  e  qualidade  das  mudas  de
Schizolobium  amazonicum.  O  experimento  foi  conduzido  em  ambiente  de
viveiro, com quatro tratamentos diferentes: Controle, Mix de Trichoderma, R46
(Bhurkholderia pyrrocinia) e R92, cada um com cinco repetições. Foi realizada
a  quebra  da  dormência  das  sementes  de  Paricá  através  da  escarificação
mecânica com auxílio de uma lixa, em seguida, para a inoculação dos fungos e
bactérias, as sementes foram distribuídas em quatro erlenmeyers,10 sementes
em cada  um.  Para  ocorrer  a  inoculação,  colocou-se  suspensão  fúngica  na
concentração de 1,0 x 10^8 UFC, exceto no erlenmeyer controle. Os quatros
tratamentos foram colocados na mesa orbital  por 24 horas,  em 26° C,  140
RPM. Após aproximadamente 70 dias foram avaliados os seguintes parâmetros
morfológicos:  altura  da  parte  aérea  (H),  diâmetro  do  coleto  (DC),  peso  da
matéria fresca da raiz (PMFR), peso da matéria fresca da parte aérea (PMFP),
peso  de  matéria  seca  total  (PMST),  peso  de  matéria  seca  da  parte  aérea
(PMSPA), peso de matéria seca das raízes (PMSR), relação entre a altura da
parte aérea e o diâmetro do coleto (RHDC) e o índice de qualidade de Dickson
(IQD). Os dados obtidos foram submetidos à análise pelo programa InfoStat,
onde foi  realizada análise de variância e comparação das médias a 5% de
significância  pelo  teste  Tukey.  As  sementes  associadas  ao  tratamento  MIX
apresentaram  o  maior  índice  de  velocidade  de  germinação,  além  da
porcentagem  germinativa  de  100%  em  5  dias  após  a  semeadura.
Estatisticamente não houveram diferenças significativas entre os tratamentos a
partir  dos  parâmetros  avaliados,  sendo  assim  os  microrganismos  não
conferiam incrementos  para  o  desenvolvimento  e  qualidade  das  mudas  de
Paricá. 
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CRESCIMENTO DE MUDAS FLORESTAIS UTILIZANDO COMPOSTO DE
LIXO ORGÂNICO.
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A produção de mudas de espécies nativas com qualidade tornou-se um dos
fatores fundamentais para atender a demanda por mudas, a fim de se obter
sucesso  nos  reflorestamentos.  O  substrato  é  o  fator  que  exerce  influência
significativa  no  desenvolvimento  das  mudas  e  vários  são  os  materiais  que
podem ser usados na sua composição original ou combinados. Na escolha de
um substrato, devem-se observar, principalmente, suas características físicas e
químicas, a espécie a ser plantada, além dos aspectos econômicos, que são:
baixo  custo  e  grande  disponibilidade.  Além  disso,  devem  apresentar  boa
capacidade de retenção de água para que se evite estresse hídrico, diminuindo
a  necessidade  constante  de  irrigação.  As  espécies  Enterolobium
contortisiliquum (Vell.)  Morong e Gonçalo-Alves (Astronium fraxinifolium) tem
ampla distribuição no território brasileiro e são indicadas para o reflorestamento
de áreas desmatadas. A reciclagem da matéria orgânica tem sido estudada por
especialistas  com  a  finalidade  de  aproveitar  os  resíduos  produzidos  nas
diversas  atividades,  bem como recuperar  áreas  desprovidas  de  fertilização.
Nesse  sentido,  o  substrato  é  o  fator  que  exerce  influência  significativa  no
desenvolvimento das mudas, e vária são os materiais que podem ser utilizados
na sua composição original  ou combinados. Coletou-se o resíduo sólido na
feira  livre  da  cidade  de  Cruz  das  Almas  para  a  produção  do  composto.
Utilizando-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso, com quatro
repetições  cada  um,  consistindo  de  30  mudas  de  cada  espécie  testada
plantadas em sacos plásticos de 20 x 26 cm com capacidade de 380 cm3 A
produção de muda de tamboril e gonçalo-alves foram avaliadas utilizando como
substrato composto de lixo orgânico produzido através de compostagem. Os
tratamentos corresponderam a cinco percentuais do composto obtido com o
resíduo orgânico da feira (0; 10; 20; 40 e 50% v/v). Utilizou-se como substrato
latossolo amarelo coeso coletado na camada de 20-40 cm de profundidade. Ao
final de 120 dias de condução do experimento, as mudas foram coletadas para
as determinações: da matéria seca da parte aérea, da raiz e total, e a relação
entre matéria seca da parte aérea e matéria seca da raiz. Comparando-se as
dosagens  utilizadas  a  dose  de  50%  de  composto  promoveu  o  máximo
crescimento para ambas as espécies,  e redução de 1% na altura,  14% no
número de folhas, 21% na área foliar, 23% na massa seca da parte aérea e
53% na massa seca de raízes quando se utilizou a dosagem de 10%v/v de
composto orgânico. O composto de lixo proporcionou aumento na produção de
matéria  seca  das  mudas  na  dosagem  de  40  e  50%v/v  e  também
proporcionaram  aumento  em  altura  e  diâmetro  quando  comparados  com
mudas produzidas apenas com terra de subsolo. Na relação parte aérea/raiz
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observase que mudas produzidas com 20% do composto orgânico + 40% de
terra de subsolo foram as que tiveram menor relação, porém, a maior relação
foi  verificada  quando  se  usa  40%  de  composto  orgânico  no  substrato.  A
utilização  de  diferentes  proporções  de  composto  orgânico  no  substrato
influenciou  significativamente  nos  parâmetros  biométricos  e  índices  de
qualidade das mudas de tamboril e gonçalo-alves. 

Palavras-Chaves:  Compostagem;  Crescimento  Inicial;  Espécies  Árbóreas,
Resíduo orgânico
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PRODUÇÃO DE BROTOS E ÍNDICE DE COR VERDE EM MINICEPAS DE 
Cariniana legalis (Jequitibá-rosa) EM RELAÇÃO ÀS 
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O jequitibá-rosa (Cariniana legalis (Mart.) Kuntze) é originário do bioma Mata 
Atlântica e pertence à família Lecythidaceae. O plantio comercial do jequitibá-
rosa é uma alternativa sustentável para o suprimento de madeira nobre, com 
qualidade e proteção das florestas naturais. Desta maneira, objetivou-se avaliar 
a produção de brotos e índice de cor verde em relação às diferentes 
concentrações de solução nutritiva. A pesquisa foi conduzida no viveiro de 
Pesquisa em Produção de Mudas Florestais, da Faculdade de Ciências 
Agronômicas (FCA)-UNESP, no município de Botucatu-SP. Para a implantação 
do minijardim clonal, as mudas foram transplantadas para tubetes de 950 cm³ e 
preenchidos com substrato à base de turfa sphagnum, vermiculita e casca de 
arroz carbonizada e irrigados por gotejamento duas vezes por dia totalizando 
300ml água por dia. O delineamento utilizado foi em blocos inteiramente 
casualizados contendo 4 tratamentos e 28 repetições sendo que cada repetição 
foi constituída por uma cepa. Os tratamentos para o manejo das minicepas, 
foram compostos por solução nutritiva baseados nas seguintes concentrações: 
S1 – 1/2 da solução nutritiva padrão, S2 – solução nutritiva padrão, S3 – 2 vezes 
da solução nutritiva padrão e S4 – 4 vezes da solução nutritiva padrão. A 
composição da solução nutritiva padrão (mg L-1) para a fertirrigação do minijardim 
clonal para os macronutrientes e micronutrientes foram: N (84,0), P (24,0), Ca 
(46,0), K (57,0), S (15,0), Mg (11,0), B (8,0), Cu (0,7), Fe (37,5), Mo (0,2), Mn 
(4,5) e Zn (1,7). A fertirrigação ocorreu três vezes por semana na quantidade de 
125ml por minicepa. Foram avaliados a produção de brotos por minicepa e o 
índice de cor verde, com o equipamento SPAD, que obtém um índice relacionado 
ao conteúdo de clorofila na folha. Os dados foram submetidos aos testes de 
normalidade e homogeneidade, análise de variância e teste de Tukey ao nível 
de 5% de significância. De acordo com os resultados, o tratamento S4 promoveu 
maior quantidade de brotos. Para o índice de cor verde o S4, S2 e S1 não 
diferiram estatisticamente entre si. Os resultados observados no tratamento S4 
podem estar diretamente relacionados ao maior aporte de nutrientes 
disponibilizada nesta solução, que proporciona uma melhor nutrição da 
minicepa, e influencia diretamente nos processos fisiológicos, bioquímicos e teor 
de clorofila, resultando em aumento do processo fotossintético e 
desenvolvimento da planta. Portanto, o tratamento S4 promoveu maior número 
de brotos e índice de cor verde. 
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MICROAMBIENTES DE PRODUÇÃO AFETAM O DESENVOLVIMENTO E 
QUALIDADE DE MUDAS DE Hymenaea courbaril L.  
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Filmes plásticos proporcionam ambientes favoráveis para o desenvolvimento de 
mudas florestais, aumentando a qualidade e produtividade. A criação adequada 
de microambientes no interior dos ambientes protegidos é obtida pela 
combinação de diferentes materiais de cobertura, havendo a necessidade de 
compreender a dinâmica que ocorre nestes microambientes e, 
consequentemente, relacioná-los com as variáveis morfofisiológicas no 
desenvolvimento e qualidade das mudas. O objetivo deste trabalho foi quantificar 
a influência do microambiente sobre variáveis morfofisiológicas em mudas de 
Hymenaea courbaril em fase de viveiro. O experimento foi desenvolvido nos 
meses novembro de 2020 a fevereiro de 2021, no viveiro da Faculdade de 
Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A pesquisa 
foi em delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos 
(microambientes) e quatro repetições (bandejas) com 12 mudas. Os 
microambientes foram: a pleno sol sem cobertura plástica, com cobertura de 
filme agrícola azul e difusor (ambos 150 mícrons). Na condução do experimento 
foi utilizada casa de sombra para emergência das plântulas (27 dias). Após essa 
fase, as mudas foram levadas aos canteiros suspensos e submetidas aos 
tratamentos. As variáveis morfofisiológicas foram avaliadas ao final do ciclo de 
produção das mudas, 111 dias após semeadura (DAS), foram altura (H, cm), 
diâmetro do coleto (DC, mm), massa seca aérea (MSA, g), radicular (MSR, g) e 
total (MST, g), além do índice de qualidade de Dickson (IQD), transpiração diária 
(TD, mg cm-2 s-1) e área foliar (AF, cm-2). Os dados foram submetidos à análise 
de variância e, nos casos em que houve diferença significativa, foi realizado teste 
de Tukey a 5% de probabilidade para comparação das médias. Aos 111 DAS, a 
H das mudas foi maior quando produzidas no interior dos microambientes com 
os filmes agrícolas difusor e azul, com 39,8 cm e 38,4, respectivamente. Já o DC 
e o IQD, não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos. Em 
relação à MSA, MSR e MST, o mesmo padrão foi notado, sendo que os maiores 
valores de biomassa foram das mudas produzidas nos microambientes 
protegidos. A TD das mudas produzidas no difusor e azul, não diferiram entre si, 
sendo inferior às mudas do pleno sol, demonstrando maior transpiração quando 
produzida no ambiente descoberto. Essa menor rusticidade das mudas a pleno 
sol (maior transpiração) podem estar relacionados a um ambiente de produção 
com maior lâmina de água (sem controle da precipitação). Os microambientes 
com cobertura do filme agrícola proporcionaram um aumento na AF, sendo 
iguais entre si e superior as mudas a pleno sol. A maior AF não proporcionou 
maior TD, demonstrando que as mudas aumentaram sua AF para obtenção de 
maior radiação solar e convenção em biomassa. Os microambientes 
influenciaram as mudas de H. courbaril, sendo que, aqueles com cobertura 
proporcionaram maior desenvolvimento em altura e biomassa. Ademais, as 
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mudas apresentaram maior rusticidade quando produzidas nos microambientes 
difusor e azul. 

Palavras-chave: Ambiente Protegido; Jatobá; Plasticultura; Viveiro Florestal 
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O ipê-branco (Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith pertence à família 
Bignoniaceae e apresenta alto potencial e valor comercial. A espécie é utilizada 
para arborização urbana, recuperação de áreas degradadas, uso medicinal, 
construção civil, entre outros. A principal forma de obtenção de mudas de 
espécies nativas é por meio de propagação sexuada, entretanto  para o ipê-
branco a taxa de germinação é considerada baixa, em torno de 46%, justificando 
a utilização da propagação vegetativa. Desta maneira, objetivou-se avaliar a 
produção de brotos e teor de nutrientes de Tabebuia roseo-alba em diferentes 
doses de solução nutritiva. Para a implantação do minijardim clonal, as mudas 
foram transplantadas para vasos com capacidade de 5 L e preenchidos com 
substrato à base de turfa sphagnum, vermiculita e casca de arroz carbonizada e 
alocadas em estufa. Os tratamentos para o manejo das minicepas, foram 
compostos por diferentes soluções nutritivas, nas seguintes concentrações: S1 
– 1/2 da solução nutritiva padrão, S2 – solução nutritiva padrão, S3 – 2 vezes a 
solução nutritiva padrão e S4 – 4 vezes a solução nutritiva padrão. Em cada 
tratamento foram utilizadas 20 repetições, sendo que cada repetição foi 
constituída por uma minicepa. A composição da solução nutritiva padrão (mg L-

1) para a fertirrigação do minijardim para os macronutrientes e micronutrientes 
foram: N (84,0), P (24,0), Ca (46,0), K (57,0), S (15,0), Mg (11,0), B (8,0), Cu 
(0,7), Fe (37,5), Mo (0,2), Mn (4,5), Zn (1,7). As soluções nutritivas foram 
aplicadas manualmente duas vezes por semana  300 mL por vaso a cada 
aplicação. Foi avaliado a produção de brotos por minicepa, a partir da contagem 
no momento da coleta, o teor de nutrientes foliar foi avaliado após a coleta dos 
brotos. Os dados foram submetidos aos testes de normalidade e 
homogeneidade e, posteriormente, foi realizada a ANOVA e as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Conforme os 
resultados obtidos, o tratamento S4 proporcionou maiores médias para a 
produção de brotos e teor de macronutrientes e micronutrientes, exceto para o 
S, que obteve maior teor nos demais tratamentos, porém estes não diferiram 
estatisticamente entre si. Estes resultados observados no tratamento S4 são 
devido a maior quantidade de nutrientes disponibilizados, sendo que para o 
sucesso da propagação, um fator muito importante é o estado nutricional próximo 
ao ótimo das minicepas. Para a produção de brotos, o tratamento S1 foi 
estatisticamente semelhante aos tratamentos S3 e S4 e, dependendo do 
objetivo, para uma produção média de brotos, pode ser utilizado o tratamento S1 
trazendo redução de custos, com a menor quantidade de fertilizantes. Conclui-
se que o tratamento S4 promoveu maior número de brotos e teor de nutrientes. 
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Palavras-chave: Fertirrigação; Propagação Vegetativa; Solução Nutritiva; 
Viveiros Florestais 
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VARIÁVEIS MORFOFISIOLÓGICAS DAS MUDAS DE Eucalyptus grandis Hill ex 
Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Blake É INFLUENCIADA PELO 

MICROAMBIENTE DE PRODUÇÃO 
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Valdivia Gómez – UNESP/FCA (jheyson.valdivia@unesp.br), Andrew Kim Lopes 
Ferraz – UNESP/FCA (andrew.kim@unesp.br), Magali Ribeiro da Silva - 
UNESP/FCA (magali.ribeiro@unesp.br), Aline Cássia da Fonseca - UNESP/FCA 
(ac.fonseca@unesp.br), Alessandra da Silva Lopes - UNESP/FCA 
(alessandra.s.lopes@unesp.br), Gabriele Couto de Lima - UNESP/FCA 
(gabriele.couto@unesp.br), Karla Borelli Rocha UNESP/FCA - 
(kb.rocha@unesp.br) 

Filmes agrícolas proporcionam ambientes favoráveis para o desenvolvimento de 
mudas florestais aumentando qualidade e produtividade. A criação de 
microambientes adequados pode ser obtida pela combinação de diferentes 
materiais de cobertura, havendo a necessidade de conhecer o comportamento das 
mudas quando produzidas no interior dos ambientes protegidos. O objetivo deste 
trabalho foi quantificar a influência do microambiente sobre variáveis 
morfofisiológicas em mudas clonais de Eucalyptus urograndis. O experimento foi 
conduzido no viveiro do Departamento de Ciências Florestais da Unesp de 
Botucatu/SP. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado 
com três tratamentos (microambientes): canteiros suspensos a pleno sol; minitúnel 
com cobertura de filme plástico difusor; minitúnel com cobertura de filme plástico 
azul, ambos de 150 mícron. As mudas foram produzidas na primavera do ano de 
2018, as variáveis morfológicas analisadas no final do ciclo de produção, 90 dias 
após a estaquia (DAE), foram altura (H, cm), diâmetro do colo (DC, mm), massa 
seca total (MST, g), número de folhas (NF), área foliar (AF, cm2) e tamanho médio 
da folha (TMF, cm2). As variáveis fisiológicas foram transpiração diária (T, mg m-2 
s-1), potencial hídrico foliar (Ψwf, Mpa) ao meio dia por meio do equipamento WP4, 
e trocas gasosas, sendo a taxa de assimilação de CO2 (A, μmol m-2 s-1), condutância 
estomática (gs, mol m-2 s-1), concentração interna de CO2 (Ci, μmol mol-1) e taxa de 
transpiração instantânea (E, mmol m-2 s-1). Foi utilizada análise de variância e o 
teste de Scott Knott para comparação dos tratamentos, quando o teste F foi 
significativo (p<0,05). As variáveis morfológicas H e MST apresentaram média das 
mudas maior quando produzidas no interior do minitúnel com os filmes plásticos. O 
DC das mudas não apresentou diferenças significativas em relação aos ambientes 
de produção. O NF foi maior nas mudas produzidas no microambiente difusor, 
sendo que a AF não apresentou diferença em relação aos microambientes com a 
cobertura do filme agrícola, sendo superior às mudas produzidas a pleno sol. Essa 
semelhança na AF se dá pelo fato de que mudas produzidas no microambiente azul 
possuírem um tamanho maior de sua folha, semelhante ao microambiente difusor. 
Em relação ao Ψwf, as mudas a pleno sol apresentaram valores mais negativos, 
demonstrando um maior déficit de água na planta, sendo que esse valor está em 
divergência com a T, onde as mudas a pleno sol apresentaram maior transpiração 
em relação às mudas produzidas no interior dos microambientes. Em relação às 
trocas gasosas, as mudas a pleno sol apresentaram valores superiores para a A, 
gs, Ci e E, demonstrando que por mais eficiente que essas plantas sejam em 
relação aos demais tratamentos, o desenvolvimento morfológico foi superior nas 
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mudas produzidas no interior dos ambientes protegidos. A maior rusticidade foi 
obtida nas mudas produzidas no interior dos ambientes com a cobertura de filme 
agrícola. Os microambientes com cobertura de filme agrícola azul e difusor 
proporcionaram maior desenvolvimento e qualidade das mudas. 

Palavras-chave: Plasticultura; Qualidade de Mudas; Transpiração; Viveiro Florestal 

80



INFLUÊNCIA DA DESINSFESTAÇÃO NO DESEMPENHO DE MINIESTACAS 
DE Dalbergia nigra (Vell.) ALLEM. EX BENTH. 

 
Lara Arêas Tertuliano – UFES (lara.tertulianosc@gmail.com), Lunalda 
Aparecida Vaz Pola – UFES (polalunalda@gmail.com), Gabriela Pedrini 
Rezende – UFES (gabrielapedrini@hotmail.com), Aline Ramalho dos Santos – 
UFES (alineramalho13@hotmail.com), Elzimar de Oliveira Gonçalves – UFES 
(elzimarog@yahoo.com.br). 
 
O plantio de mudas é o método mais eficiente para realizar a cobertura e a 
recuperação dos solos expostos, proporcionando, com isso, demanda 
crescente nos últimos anos. Neste contexto, objetivou-se com este estudo 
avaliar a influência de diferentes tipos de estacas e metodologias de 
desinfestação, no enraizamento de miniestacas de Dalbergia nigra (Vell.) 
Allem. Ex Benth. O experimento foi conduzido no viveiro florestal, da 
Universidade Federal do Espírito Santo, em Jerônimo Monteiro, ES. O clima 
predominante na região é Cwa, apresentando temperatura média de 23,1 °C e 
precipitação média de 1341 mm. O delineamento experimental foi em 
delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 4, testando-se 
dois tempos de desinfestação em hipoclorito de sódio a 0,5% (5 segundos e 1 
minuto) e quatro doses de fungicida Captan (0; 0,025; 0,05; 0;075 %) por 5 
segundos, com quatro repetições, sendo a unidade experimental constituída 
por 20 miniestacas, totalizando 160 miniestacas. A coleta de brotações foi 
realizada em minijardim seminal com 30 meses de idade, em vasos de 3,8 L, 
sob adubação de fertilizante de liberação controlada (16-8-12 +2) e regime de 
irrigação automático acionado cinco vezes ao dia durante um minuto. As 
miniestacas apicais e basais foram confeccionadas com 6 cm e redução foliar 
de 50%, em seguida estaqueadas em tubetes de 180 cm³, preenchidos com 
substrato comercial eacondicionados em bandejas dispostas sob canteiro 
suspenso, em casa de vegetação com 50% de redução luminosa, e irrigação 
por nebulização intermitente, a fim de manter a umidade a 80% e temperatura 
de 25 a 30°C. Após 64 dias foram realizadas as seguintes avaliações: 
sobrevivência (S%), enraizamento (E%), altura da parte aérea (H, cm), 
diâmetro do colo (DC, mm), comprimento total das raízes (CT, cm), área 
superficial das raízes (A, mm²), diâmetro das raízes (DR, mm3) e teor de 
clorofila (TC, ug.cm-2). Observou-se sobrevivência inferior a 20% das 
miniestacas, tornando impossível a realização das análises supracitadas. Isso 
reflete que a idade das matrizes pode ser o fator determinante para a baixa 
sobrevivência, já que em outras pesquisas utilizando o mesmo material para 
coleta de miniestacas apresentaram viabilidade da técnica para espécie. 
Portanto, matrizes com idade igual ou superior a 30 meses de idade de D. nigra 
não apresentam resultados positivos de uso para produção de mudas, sendo 
necessários estudos de técnicas de rejuvenescimento que podem contribuir 
para expansão do tempo de uso efetivo do minijardim.  
 
Palavras-chave: Fabaceae; Jacarandá-da-bahia; Mata Atlântica; Propagação 
vegetativa.  
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SUBSTRATO, REGULADORES E BIOESTIMULANTE E NA GERMINAÇÃO
DE GONÇALO-ALVES (Astronium fraxinifolium Schott

(ANACARDEACEAE)

Rozimar  de  Campos  Pereira  –  UFRB  (rozimarcp@gmail.com),  Ana  Maria
Gomes da Silva dos Santos – UFRB (agomess@hotmail.com) Silvana da Costa
Cunha  de  Carvalho  –  UFRB  (carcunha@hotmail.com),  Juliana  Carvalho
Barbosa Ramos (julianacarvalhoufrb@gmail.com),  Antônio Marcos Rosado –
Florestal Br (florestalbra@gmail.com)

Os estudos de germinação de sementes são importantes por contribuírem para
a propagação de mudas principalmente quando se trata de espécies em risco
de extinção. Nesse sentido, a germinação é fase crucial no estabelecimento e
desenvolvimento  da muda,  existindo diversos fatores  que influenciam neste
processo. O substrato utilizado é um fator que apresenta grande influência na
germinação  de  sementes,  pois  características  como  aeração,  estrutura,
capacidade  de  retenção  de  água,  grau  de  infestação  de  patógenos,  entre
outros, podem variar de um substrato para outro, favorecendo ou prejudicando
a germinação. O teste de germinação é o principal parâmetro de avaliação da
qualidade fisiológica  de  sementes.  Entretanto,  para  a  maioria  das espécies
florestais nativas ainda há uma grande falta de informação sobre a condução
do  teste  de  germinação,  o  que  dificulta  a  elaboração  de  protocolos  para
avaliação da qualidade fisiológica. Os biorreguladores vegetais são substâncias
que podem incrementar o crescimento e o desenvolvimento vegetal e estimular
a divisão celular, podendo interferir na germinação das sementes ou diásporos.
Este trabalho teve como objetivo avaliar diferentes substratos e reguladores na
germinação de diásporos de Astronium fraxinifolium. Os diásporos utilizados
foram inicialmente  foram desinfectados  em solução  de  hipoclorito  de  sódio
(1%) por 2 min. No teste de germinação, utilizaram-se seis sendo: T0: Controle
(diásporos sem pré-embebição); T1: tratamento com embebição em água; T2:
diásporos imersos em ácido giberélico GA3 (500ppm) a temperatura ambiente
(25º  C);  T3:  diásporos  imersos  em  ácido  giberélico  GA3  (1000ppm);  T4:
diásporos imersos em Stimulate® na concentração de 5mL/L e T5: diásporos
imersos em Stimulate® na concentração de 10 mL/L todos por um período de 6
horas.  Estes  tratamentos  foram  montados  em  quatro  substratos  (1:  Sobre
papel;  2:  Entre  papel  Germitest®;  3:  Areia;  4:  Vermiculita.  Os  efeitos  dos
diferentes  tratamentos  e  os  substratos  na  germinação dos diásporos foram
avaliados  por  meio  da  ANOVA,  seguida  do  teste  de  Tukey.  As  variáveis
analisadas foram: plântulas normais, primeira contagem de germinação, índice
de velocidade de germinação  e  tempo médio  de  germinação.  Para  fins  de
análise  estatística,  os  dados  referentes  à  porcentagem  de  germinação  e
velocidade de germinação (IVG) foram submetidos ao teste de normalidade de
Lilliefors, e por não ter sido verificada a normalidade, foram transformados em
arco-seno√𝑥/100  e  √𝑥 +  0,5  ,  respectivamente.  No  teste  de  germinação
utilizando GA3 (500ppm) e Stimulate® na concentração de 10 mL/L indicaram
que a porcentagem média de plântulas normais de 91 e 93% respectivamente,
não  havendo  diferença  significativa  entre  os  substratos  utilizados.  Para  os
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resultados  de  IVG  e  TMG  observa-se  que  as  interações  do  regulador
Stimulate® com o substrato areia apresentaram maior IVG (6,9) e menor TMG
(6,62 dias).

Palavras-chaves: Espécie Arbórea, Sementes Florestais; Hormônios Vegetais;
Semente Florestal.
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE A SELEÇÃO E MELHORAMENTO 

CLÁSSICO DO EUCALIPTO 

 

Ana Clara de Castro Ferreira – UEA (accf.gfl18@uea.edu.br), Erika Freira de Sousa– UEA 

(efs.gfl18@uea.edu.br)  

 

O programa de melhoramento genético clássico do Eucalipto envolve a propagação sexuada, 

visando o estabelecimento de populações base para a manipulação de técnicas e obtenção de 

características silviculturais desejáveis. Considerando a relevância de progênie superiores para 

o sucesso de plantios florestais, o presente trabalho tem por objetivo realizar um levantamento 

bibliográfico de periódicos que abordem a seleção e melhoramento genético do Eucalipto 

mediante técnicas de reprodução sexuada. A pesquisa foi desenvolvida no período de fevereiro 

a outubro de 2020. Foram consultadas como bases de dados bibliográficos neste levantamento 

o Google Acadêmico, Scielo, Repositórios institucionais e a EMBRAPA. Ao finalizar as 

pesquisas em cada base, as referências duplicadas foram excluídas. Na busca, visando trabalho 

de interesses utilizou-se como palavras chaves os termos: polinização controlada; 

melhoramento genético; parâmetros genéticos; hibridação interespecífica; e produção de 

sementes. Os critérios utilizados para inclusão de literaturas no estudo foram a abordagem de 

técnicas de seleção e melhoramento genético aplicadas ao gênero Eucalyptus indexadas no 

período de 2015 a 2020. Foram analisados os seguintes aspectos: a) Quantitativo de trabalhos 

publicados sobre o assunto no período estipulado; b) Principais Técnicas empregadas; c) 

Espécie estudada e d) Tipo de trabalho. Os resultados mostraram que no período de 2015 a 2020 

apenas cinco trabalhos foram publicados sobre o assunto, sendo neles aplicadas as seguintes 

técnicas: polinização controlada visando clonagem; hibridação interespecífica; pomar de 

sementes com polinização aberta; teste de progênie de irmãos-completos; e polinização aberta. 

Com relação as espécies estudas, em 40% dos trabalhos a espécie foi determinada como 

Eucalyptus sp., os demais estudos correspondiam as espécies E. grandis (20%), E. urophylla 

(20%) e E. dunni (20%). Dos trabalhos encontrados 60% eram teses de doutorado, 20% 

dissertação de mestrado e 20% eram periódicos de revista. Por meio do levantamento, conclui-

se que a base de um programa de melhoramento genético é estabelecida mediante a reprodução 

sexuada para futuramente ocorrer a aplicação de técnicas assexuadas. Além disso, os métodos 

de melhoramento clássico aplicada ao gênero Eucalyptus visam a obtenção de sementes 

recombinadas com qualidade genética e fisiológica, garantindo a sustentabilidade dos plantios 

comerciais e a perpetuação do programa de melhoramento genético da espécie.  

 

Palavras-chaves: Híbridos; Polinização; Progênie; Sementes 
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TEMA 04
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ESPÉCIES FLORESTAIS INOCULADAS COM FUNGOS MICORRÍZICOS EM 
SISTEMAS AGROFLORESTAIS COMO FORTALECIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR NA AMAZÔNIA ORIENTAL 
 
Damião Ailson da Silva Lima – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(ailson@unifesspa.edu.br), Andréa Hentz de Mello – Unifesspa 
(andreahentz@unifesspa.edu.br), Luciano Rodrigues Gomes – Unifesspa 

(lucianorodrigues@unifesspa.edu.br). 
 

As áreas alteradas na Amazônia brasileira ocupam expressiva proporção do 

território. A exploração madeireira da floresta amazônica tem sido foco de 

preocupação mundial, em alguns casos, tem levado espécies de grande valor 

econômico para a lista de risco de extinção. No entanto, a atividade madeireira 

na região deve ser considerada de grande importância para as atividades 

produtivas que geram emprego e renda, principalmente no estado do Pará. 

Assim, essa região necessita de pesquisa para atender a demanda cada vez 

mais crescente de produtos florestais mais sustentáveis, como a prática de 

reflorestamentos com espécies nativas em Sistemas Agroflorestais. Os solos 

amazônicos possuem baixa fertilidade natural e acidez elevada. O uso 

inapropriado de solos, como a implantação e manutenção de monocultivos, 

formação de pastagens e exploração madeireira, contribui para o processo de 

degradação, causando, entre outras consequências, a diminuição da ocorrência 

natural de espécies nativas. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

taxa de sobrevivência e o crescimento evolutivo de espécies florestais nativas 

em áreas degradadas em sistemas agroflorestais na Amazônia Oriental. A 

pesquisa foi desenvolvida no assentamento Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS) Porto Seguro, no âmbito do Projeto Procad, subprojeto 

“Sistemas Agroflorestais no Fortalecimento da Agricultura Familiar na região 

Sudeste do Pará”. As mudas de essências florestais nativas de jatobá 

(Hymenaea courbaril), andiroba (Carapa guianensis) e sapucaia (Lecythis 

pisonis) foram plantadas numa parcela experimental para compor futuramente a 

área de Reserva Legal do (PDS) Porto Seguro, e foram divididas em dois grupos: 

I – Mudas plantadas sem qualquer tipo de insumo químico ou biológico, II - 

Mudas inoculadas com fungos micorrízicos. Cento e cinquenta dias após o 

plantio das mudas em área de solo degradado, foi observado que a inoculação 

com fungos micorrízicos promoveu maior taxa de sobrevivência e 

desenvolvimento das mudas em relação as demais. As mudas de jatobá, 

andiroba e sapucaia, em associação com fungos micorrízicos, constitui-se em 

uma importante tecnologia de produção sustentável para a agricultura familiar. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Território; Sustentabilidade; Insumos 

biológicos. 

 

Agradecimentos: os autores agradecem o apoio da CAPES e do 

CNPq/FAPESPA, por meio da concessão de bolsas de iniciação científica e pós-

doutorado e pelo apoio financeiro ao projeto.  

88



     ARANHAS (ARACHNIDA: ARANEAE) DE SERAPILHEIRA EM UM SISTEMA 

AGROFLORESTAL DE CABRUCA E UMA MANCHA DE MATA ATLÂNTICA NA 

REGIÃO SUL BAHIA, BRASIL 
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Aranhas são forma um grupo megadiverso, que habitam variados ecossistemas. As 

comunidades de aranhas presentes em sistemas agroflorestais (SAFs) ainda são 

pouco estudadas. Faz-se necessário uma maior compreensão de como esse sistema 

de plantio pode atuar como ferramenta para a conservação da araneofauna. 

Considerando a importância dos SAFs e a escassez de estudos acerca da 

diversidade de aranhas nesses agroecossistemas, objetivamos realizar uma 

comparação da composição e abundância das famílias de aranhas entre uma área 

de cabruca (sistema de plantio de cacau) e um remanescente de floresta atlântica na 

região sul do estado da Bahia. Este estudo foi realizado na Fazenda São Bento, 

situada na cidade de Itapirama, no município de Gongogi/BA. A fazenda possui uma 

área de 140ha, dos quais, 50ha correspondem a e floresta atlântica e 20ha a cabruca. 

Em cada área foi delimitado um transecto de 500m, onde a cada 100m foram 

selecionados 2 pontos amostrais, totalizando 10 pontos por área. Em cada ponto 

foram instaladas 5 armadilhas pitfall (15cm de diâmetro), onde, a partir de um ponto 

central foi instalada uma armadilha e as demais (quatro) armadilhas foram dispostas 

em quadrantes, separadas em 1m do ponto central. Ao todo, foram instaladas 50 

armadilhas em cada área estudada, que permaneceram ativas por 5 dias. Ainda 

analisou-se variáveis de microclima e micro-hábitat entre as áreas, onde medimos a 

temperatura e umidade do ar, temperatura do solo, cobertura de serapilheira, 

cobertura herbácea, espessura da serapilheira, frequência de troncos caídos e 

circunferência à altura do peito da vegetação. Para a comparação da abundância das 

famílias de aranhas entre as áreas estudadas, foi aplicado o teste de Mann-Whitney 

(teste U). Para comparar a variáveis de microclima e micro-habitat entre os dois 

ambientes (Cabruca e Mata Atlântica) aplicou-se a análise de agrupamento MRPP 

(Procedimento de Permutação e Resposta Múltipla).  Ao todo, foram encontradas 240 

aranhas, sendo 206 adultos e 34 juvenis, agrupados em 25 famílias. Na área de 

floresta nativa, encontramos 117 adultos e 6 juvenis de 18 famílias de aranhas. 

Ctenidae (23,1%), Salticidae (18,8%), Oonopidae (15,4%) e Clubionidae (14,5%) 

foram as famílias mais abundantes, representando 71,8%, enquanto na cabruca, 

coletamos 123 indivíduos, sendo 105 adultos e 18 juvenis, agrupados em 18 famílias, 

sendo mais representativas as famílias Salticidae (30,9%), Ctenidae (22,0%), 

Clubionidae (17,9%) e Oonopidae (8,9%), que representaram 79,7% das aranhas 
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coletadas nesta área. Não foram encontradas diferenças significativas em relação à 

abundância de aranhas entre as áreas amostradas (p= 0,5853; U'= 341,00). Não 

houve diferença significativa entre as variáveis de microclima das duas áreas (T=-

1,2178957; p= 0,10988207), nem entre as variáveis de micro-habitat (T= 0,30732668; 

p= 0,50252760).  Os resultados, considerando a variável abundância, demonstram 

que existe uma similaridade entre as áreas amostradas, indicando que a presença da 

cabruca pode ser benéfica para a biodiversidade das araneofauna. A divulgação de 

dados como os apresentados neste estudo pode subsidiar pesquisas futuras no 

campo de pesquisa agroecológica. 

 

Palavras-Chaves: ARACNÍDEOS; AGROECOLOGIA; AGROBIODIVERSIDADE. 
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FELLER-BUNCHER: PRODUTIVIDADE E CUSTOS EM FLORESTAS 
PLANTADAS DE Eucalyptus 

 
Thamires da Silva – Universidade Estadual Paulista - UNESP, Faculdade de 
Ciências Agronômicas, Botucatu (thamires.silva@unesp.br), Giovani Caprioli 
Garcia – Universidade Estadual Paulista - UNESP, Faculdade de Ciências 
Agronômicas, Botucatu (giovani.caprioli@unesp.br), Ricardo Hideaki Miyajima 
– Universidade Estadual Paulista - UNESP, Faculdade de Ciências 
Agronômicas, Botucatu (miyajimaricardo@gmail.com), Rafaele Almeida Munis 
– Universidade Estadual Paulista - UNESP, Faculdade de Ciências 
Agronômicas, Botucatu (rafaele.munis@unesp.br), Danilo Simões – 
Universidade Estadual Paulista - UNESP, Câmpus Experimental de Itapeva 
(danilo.simoes@unesp.br). 
 
O feller-buncher é uma máquina florestal autopropelida requerida na primeira 
etapa da colheita de madeira, justificando o monitoramento constante da 
produtividade efetiva. Diante deste contexto, objetivou-se avaliar a 
produtividade e o custo da derrubada de florestas plantadas. O estudo foi 
desenvolvido em uma floresta clonal com Eucalyptus localizada nas 
coordenadas geográficas 22º 37’ de Latitude Sul e 47º 03’ de Longitude Oeste, 
no estado de São Paulo, Brasil. À época do corte, a floresta em segunda 
rotação plantada em espaçamento 3 m x 2 m, tinha 60 meses de idade e 
árvores que possuíam altura média de 20,87 m, diâmetro a altura do peito 
médio de 14,95 cm e volume médio individual de 0,10 m³. Conforme a 
classificação de Köppen-Geiger, as características climáticas da região foram 
caracterizadas como Cfa clima subtropical úmido, com temperatura média 
anual de 22,0 º e 1326,95 mm de precipitação média anual. A operação de 
derrubada das árvores foi realizada por meio de um feller-buncher, marca John 
Deere, modelo 903K, com 224 Kw de potência líquida do motor na rotação 
nominal, com grua para alcance máximo de 7,01 m de comprimento, massa 
operacional aproximada de 31.590 Kg, com 29.177 horas de uso acumulada e 
sistema de rodados compostos por esteiras. O modelo do implemento florestal 
era modelo FR22B, composto por disco de corte, com capacidade de corte de 
559 mm e capacidade de acúmulo de 0,48 m³. Os dados foram coletados no 
turno de trabalho das 07h às 15h, com sol durante todo o período do estudo, 
portanto, sem a ocorrência de precipitação de chuvas. Com vistas à previsão e 
o planejamento da produção, aplicou-se o estudo de tempos por meio do 
método contínuo em quatro parcelas (P). Destarte, a produtividade efetiva (m3 
h-1) foi determinada pela razão entre o volume de madeira derrubada e o tempo 
efetivo de operação. A estimativa do custo da máquina por hora programada 
(USD h-1) foi pautada no sistema de custeio fixo e variável, ademais, na 
quantidade de hora programada de máquina para operar dentro de um ano e, 
considerando uma taxa de utilização 75%. O custo de produção (USD m-3) foi 
estimado a partir da razão entre custo da máquina por hora programada e a 
produtividade efetiva. O tempo efetivo das parcelas não diferiu estatisticamente 
entre si a 5%, isto é, a mediana da produtividade do tempo efetivo foi de 45 
segundos por ciclo operacional. Quanto à produtividade efetiva as parcelas 2, 3 
e 4 foram superiores (47,84 m3 h-1) quando comparada à produtividade da 
parcela 1 (38,09 m3 h-1), diferindo estaticamente entre si a 5% de probabilidade. 
Consequentemente, o custo de produção de derrubada das árvores foi superior 
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estatisticamente (2,15 USD m3 h-1) da parcela 1, quando comparada às demais 
parcelas, pois o valor da mediana foi de 1,71 USD m3 h-1. Os resultados 
evidenciam que a produtividade efetiva da máquina florestal autopropelida 
exerce influência sobre os custos de derrubada das árvores de florestas 
plantadas com Eucalyptus. 
 
Palavras-chave: Colheita de Madeira; Estudo de Tempos; Operações 
Florestais. 
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PROPAGAÇÃO DE INCERTEZAS NA PRODUTIVIDADE DO FELLER-
BUNCHER EM FLORESTAS PLANTADAS 

 
Giovani Caprioli Garcia – Universidade Estadual Paulista - UNESP, Faculdade 
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Universidade Estadual Paulista - UNESP, Faculdade de Ciências Agronômicas, 
Botucatu (miyajimaricardo@gmail.com), Rafaele Almeida Munis – Universidade 
Estadual Paulista - UNESP, Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu 
(rafaele.munis@unesp.br), Danilo Simões – Universidade Estadual Paulista - 
UNESP, Câmpus Experimental de Itapeva (danilo.simoes@unesp.br). 
 

As incertezas consideradas como medidas indiretas resultantes das operações 

de duas grandezas comumente obtidas para estimar a produtividade efetiva do 

feller-buncher possuem certo grau de incerteza. Diante deste contexto, o 

objetivo foi avaliar a Incerteza Padrão Tipo-B de medidas indiretas da 

produtividade efetiva, do rendimento energético e da emissão de gases durante 

a operação de derrubada de árvores com feller-buncher. Os dados foram 

coletados de uma floresta plantada com clones de Eucalyptus, situada nas 

coordenadas geográficas 22º 37’ de Latitude Sul e 47º 03’ de Longitude Oeste, 

no estado de São Paulo, Brasil. Quando foi realizado o corte raso, as florestas 

possuíam 84 meses de idade, com espaçamento 3 m x 2 m, portanto árvores 

com altura média de 26,4 ± 016 m, diâmetro a altura do peito médio de 15,5 ± 

0,25 cm e volume médio individual de 0,24 m³. O feller-buncher era da marca 

John Deere, modelo 903M, com 224 Kw de potência líquida do motor na 

rotação nominal, com grua para alcance máximo de 7,01 m de comprimento, 

massa operacional aproximada de 31.590 Kg, com 17.853,7 horas de uso 

acumulada e sistema de rodados compostos por esteiras. A produtividade 

efetiva (m3 h-1) foi determinada pela razão entre o volume de madeira 

derrubada e o tempo efetivo de operação. O rendimento energético foi 

estimado a partir da razão entre o consumo específico de combustível em 

gramas para cada kilowatts fornecido durante uma hora (g kW-1 h-1) e a 

produtividade efetiva (m³ h-1). A partir do consumo de diesel, foi estimada a 

emissão de dióxido de carbono (CO2 kg m-3) calculada por meio da 

metodologia adotada por Ackerman et al. (2017). A propagação das incertezas 

foi estimada conforme o preconizado pelo INMETRO (2003). O tempo médio 

efetivo por ciclo operacional da máquina foi de 39,0 segundos, com uma 

incerteza associada de 6,65 segundos. Logo, a produtividade média efetiva foi 

141,36 m³ h-1 com a propagação de incertezas de 26,93 m³ h-1. A incerteza do 

rendimento médio energético foi 1,17 g kW-1 m³ e, com a propagação de erro 

de 0,57 g kW-1 m³. Em relação a emissão média de dióxido de carbono foi 8,52 

de emissão de CO2 kg m-3, com incerteza de 6,11 CO2 kg m-3 de madeira 

colhida. Os resultados permitem concluir que devido aos dados de medição de 

colheita de madeira com feller-buncher serem provenientes de medições 

indiretas de duas ou mais grandezas, possuem incertezas de medições 

associadas. Destarte, o erro cometido em cada uma das grandezas medidas 
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de forma direta se propaga para o resultado, logo, não propicia tomadas de 

decisões com acurácia. Portanto, a incerteza padrão das estimativas de saída, 

y, dos parâmetros de produtividade do feller-buncher, determinada pela 

propagação de incerteza, será denominada de incerteza padrão combinada, 

denotada por uc(y). 

Palavras-chave: Dióxido de Carbono; Eucalyptus; Rendimento Energético.  
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MAPA IBEROAMERICANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE 
SISTEMAS AGROFORESTALES 

 
Isueh Arenas Rubio – Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – 
AGROSAVIA (iarenas@agrosavia.co) y Universidad Americana de Europa – 
UNADE (issueh@gmail.com), Richard de Jesús Gil Herrera – Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR-España) (richard.dejesus@unir.net) y 
Universidad Americana de Europa – UNADE (richard.dejesus@aulagrupo.es) 
 
 
La agroforestería es un recurso de gestión agroindustrial a nivel mundial que 
permite tratar eficazmente la producción agropecuaria de manera sostenible, sin 
causar daños al ambiente o al ecosistema. Los objetivos de este estudio son los 
siguientes; i) identificar las prácticas agroforestales difundidas en Iberoamérica, 
y ii) caracterizar los países iberoamericanos que utilizan prácticas agroforestales. 
Metodológicamente, la búsqueda de información científica sobre agroforestería 
se inicia por medio de la consulta de bases de datos especializadas en 
publicaciones relacionadas con las ciencias biológicas y la agricultura. En ese 
sentido, artículos científicos publicados entre 1979 y 2021 se recolectan a través 
de Scopus, sirviendo como la base de datos académica de referencia 
internacional. Se revisan los títulos y resúmenes de los artículos recuperados 
que se dividen por subregiones. Como resultados se encontraron 10.531 
registros identificados mediante búsqueda en bases de datos, de los cuales se 
incluyeron 706 para realizar los metaanálisis relacionados con la agroforestería 
en Iberoamérica y se encontraron 2.874 artículos de texto completo candidatos 
por factores de elegibilidad. Del análisis, destacan los trabajos en agroforestería 
que se enfocan a las ciencias de la agricultura y biológicas en un 45%, con mayor 
participación de las revistas Agroforestry Systems que incluye 1.848 documentos 
y Agriculture Ecosystems and Environment con 300 publicaciones, también 
resaltan aquellas instituciones con más trabajos de investigación agroforestal en 
Iberoamérica como lo son: World Agroforestry Centre, CIRAD, Centre de 
Recherche de Montpellier y la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
Embrapa. A partir del análisis de los resultados para la subregión, se concluye lo 
siguiente: a) los países que mejor representan a la agroforestería son Brasil, 
México, Costa Rica y Perú; b) la práctica agroforestal más utilizada en 
Iberoamérica son los huertos domésticos, hasta en un 90% de los casos; y 
finalmente, c) se presume que las investigaciones futuras deben llevarse a cabo 
en zonas donde hay pocos estudios para alcanzar las brechas de investigación 
por medio un análisis de la información por cada país de manera independiente, 
tal como se evidenció con las prácticas agroforestales importantes y hasta 
convenientes, pero que tuvieron menos del 10% de participación; siendo ellas, 
la acuicultura con árboles, apicultura con árboles, huertos familiares con 
animales, setos leñosos multiusos y agricultura.  
 
Palabras clave: Agrosilvicultura; Silvopastoreo; Agrosilvipastura; Prácticas 
Agroforestales; Iberoamérica. 
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CONDUÇÃO DE ERVA MATE (Ilex paraguariensis) EM SISTEMA 
AGROFLORESTAL AGROECOLÓGICO 

 
Luiz Paulo Prestes de Medeiros Stiebler – UFSC (stieblerluiz@gmail.com), 
Alexandre Siminski – UFSC (alexandre.siminski@ufsc.br), Karine Louise dos 
Santos – UFSC(karine.santos@ufsc.br) 
 
O cultivo de erva mate em sistemas agroflorestais é uma alternativa para 
recuperação de áreas degradadas além de que pode também ser uma fonte de 
renda secundária em áreas de Reserva Legal. A exploração do produto florestal 
não madeireiro constitui grande parte da economia do Brasil, colocando o país 
como maior produtor do mundo da espécie. Dessa forma o presente trabalho 
tem como principal objetivo avaliar o desenvolvimento de erva mate em sistemas 
agroflorestais de base agroecológica em níveis distintos de cobertura de dossel. 
A pesquisa foi desenvolvida nas dependências da Universidade Federal de 
Santa Catarina, campus Curitibanos. A área experimental é um sistema 
agroflorestal que é parte da estratégia de manejo de recuperação de uma área 
degradada de plantio de Pinus (Pinus elliottii) e foi implantado no ano de 2012. 
A área é dividida em nove blocos de 500m² sendo que três desses são 
conduzidos com espécies medicinais e frutíferas, outros três com bracatinga e 
espécies agrícolas e outros três com erva mate. Esses três blocos de erva mate 
foram submetidos a avaliação de cobertura de dossel, essa avaliação foi feita 
com um densiômetro convexo de Lemmon onde obteve-se a cobertura de 72,5%, 
75,75% e 52,21% para bloco 1, 2 e 3 respectivamente. As plantas de erva mate 
desde a implantação do SAF não tinham sido colhidas, dessa forma no ano de 
2019 realizou-se a poda de formação das plantas jovens, e a colheita de 
indivíduos adultos e obteve-se 660 kg ha-1 com uma densidade de 520 plantas 
ha-1 no bloco 1, 672kg ha-1 com uma densidade de 500 plantas ha-1 no bloco 2 e 
462 kg ha-1 com uma densidade de 600 plantas ha-1 no bloco 3. Pode-se destacar 
que a baixa produtividade comparada à média nacional se dá pelo fato de que a 
densidade populacional de plantas está abaixo do indicado para o cultivo da 
espécie. Tendo em vista também que a poda de formação foi prorrogada esse 
também pode ser um fator que está relacionado a baixa produtividade. Porém 
vale ressaltar que o sistema é recente e tem menos de dez anos de idade o que 
acaba sendo uma fonte de renda considerável para o curto prazo. Já 
relacionando a densidade de cobertura de dossel com a produtividade pode-se 
atribuir as altas produtividades do bloco 2 com a maior cobertura, o fato de que 
a espécie é nativa de um ambiente de sub-bosque, sendo assim consegue se 
desenvolver bem em várias etapas do ciclo sob sombreamento. Dessa forma 
acredita-se que há a necessidade de correção da densidade de plantas na áreas 
de cultivo, sendo que constatou-se também que a prorrogação da poda de 
formação tem influência na produtividade assim como a densidade de cobertura 
do dossel. 
 
Palavras-chave: Densidade de Cobertura; Produtividade; Poda; Recuperação; 
Sustentabilidade. 
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 CARACTERIZÃO DE SAF’S EM BIOMA DE CERRADO AMAPAENSE, NA 
LINHA (D) DO KM-9, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, AMAPÁ, BRASIL. 

 
Mayara Gecina Viana Ramos – UEAP (mayageci.91@gmail.com), Fernando 
Galvão Rabelo – UEAP (fernando.rabelo@ueap.edu.br)  
 
Empregados como uma forma sustentável para o uso da terra, os sistemas 
agroflorestais se tornaram fontes de eficiência, sobrevivência e bem-estar para 
aqueles que lhe utilizam. Onde mescla espécies madeireiras, frutíferas ou 
arbóreas, com criação de animais e/ou cultivos agrícolas. À vista disso, a 
pesquisa teve por objetivo, realizar a caracterização de sistemas agroflorestais 
(SAF’s), existentes no Km-9 na linha (D), no município de Macapá, Estado do 
Amapá, em um bioma de cerrado amapaense, observando e caracterizando 
seus componentes florísticos e destacando seus valores de diversidade. Assim, 
promovendo conhecimento para os que utilizam. A seleção das unidades deu-
se pelos seguintes critérios: cooperação dos agricultores com os levantamentos 
de dados; estarem implantados há dez anos e serem considerados como 
sistemas agroflorestais ativos. Os dois sistemas possuíam diferentes períodos 
de instalação e processos de manejos distintos, a coleta dos dados baseou-se 
em uma entrevista semi-estruturada. Executando um inventário florístico. Neles 
foram inseridas parcelas com dimensões de: SAF 1 — 52×23m (0,12 ha); SAF 2 
— 53×100m (0,53 ha), em que, através dessa consulta da flora, analisou-se 512 
indivíduos florísticos, pertencentes a 31, famílias botânicas, sendo: Arecaceae, 
Anacardiaceae, Myrtaceae e Bignoniaceae, com mais representações. 
Evidenciando com maior frequência nos Sistemas florestais as espécies 
frutíferas com (53,8%) empregadas na alimentação diária, sucedidas das 
madeireiras (25,2%), medicinais (13,1%) e ornamentais (7,6%). Utilizando o 
método descritivo e quantitativo para levantamento de dados. A análise 
estatística da diversidade florística foi calculada através do índice de Shannon-
Weaver (H’), a uniformidade por meio da equabilidade de Pielou (J’) e o indicador 
de dominância, calculado pela fórmula de Simpson (C). Resultando para o SAF-
2 a maior diversidade com (H’= 3,24) seguido pelo SAF-1, (H’= 3,19). No índice 
de Pielou com maior uniformidade se destacou o SAF-1 (J’=0,86); SAF-2 
(J’=0,82). O índice de Simpson relatou o SAF-2 (C=0,93) com maior equilíbrio, 
superior em relação ao SAF-1 (C=0,92). Os métodos utilizados para manejo são 
tradicionais e sem o auxílio de muitas tecnologias. Apontam as espécies 
frutíferas em dominância, em razão de que parte delas são usadas na 
alimentação. Logo, as árvores madeireiras apresentando baixa utilização. As 
espécies medicinais e ornamentais apresentam a menor frequência, mas ainda 
assim essenciais. Sendo, todavia formado por um manejo racional, onde o foco 
é a segurança familiar e consumo próprio. Considerando os testes realizados, 
os dois sistemas apresentados demonstraram alta diversidade de espécies e 
uniformidade de indivíduos, possuindo também um elevado valor de dominância, 
assim representando um ambiente conservado e equilibrado com as ações 
antrópicas presentes. 
 
Palavras-chave: Amazônia; Diversidade; Composição florística 
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O conhecimento das árvores nativas da Floresta Ombrófila Mista no estado do 
Paraná-Brasil, assim como os requerimentos para seu desenvolvimento, pode permitir 
a recuperação de áreas de estágio inicial de regeneração que são consequência de 
uma história de abandono após desmatamento e produção agrícola migratória. Em 
Dois Vizinhos, a partir da década de 1970, com o início da mecanização agrícola, se 
gerou uma grande expansão na área cultivada de grãos e o consequente 
desmatamento, refletindo a pouca importância ou incompatibilidade, entendida na 
época, da atividade agrícola mecanizada e intensiva de monoculturas com a atividade 
florestal, levando a uma drástica redução da cobertura florestal para cerca de 5%. 
Porém, no ano 2014, se estimou uma cobertura de 26% do território total do município, 
havendo uma recuperação de área, mas não de viabilidade econômica destas visando 
manejo sustentável. Neste cenário, os Sistemas Agroflorestais (SAFs) vêm se 
tornando uma alternativa para contornar essa realidade porque combinam, em uma 
mesma área, cultivos agrícolas de ciclo curto, árvores frutíferas e espécies florestais 
para uso madeireiro ou uso múltiplo, podendo incluir ainda plantio de forragem para 
pastejo de animais. No sudoeste do Paraná já há experiências de implantação destes 
sistemas, contudo, ainda falta conhecimento sobre o desempenho das espécies 
nativas e seu potencial de recomendação para SAFs. Avaliou-se a sobrevivência e 
desenvolvimento de 26 espécies florestais nativas da Floresta Ombrófila Mista, 
pioneiras e secundárias, nos primeiros meses após a implantação de um sistema 
agroflorestal em Dois Vizinhos. Foram plantados, em julho/2015, 554 indivíduos de 26 
espécies, numa área de 0,10 hectares seguindo um desenho agroflorestal que permite 
comparar os grupos ecológicos. A partir de março/2016 foram realizadas medições a 
cada 3 messes até março/2017, sendo apresentados os dados de altura total das 
árvores plantadas. O grupo das pioneiras teve média de desenvolvimento de altura 
igual a 1,5 m (desvio médio 0,66 m) enquanto que o grupo das secundárias foi de 0,81 
m (desvio médio 0,29 m) demonstrando com isso o rápido crescimento inicial das 
pioneiras, porém acompanhado subsequentemente do crescimento das secundárias. 
As espécies que sobressaíram em altura aos oito meses foram Luehea divaricata 
(1,24 m), Parapiptadenia rigida (1,11 m), Solanum granuloso-leprosum (1,96 m), 
Enterolobium contortisiliquum (2,00 m) e Citharexylum myrianthum (1,74 m). Aos vinte 
meses estas espécies apresentaram altura de 2,84; 2,27; 4,35, 3,64 e 3,04 m, 
respectivamente. O menor desenvolvimento foi encontrado para Maytenus muelleri 
com altura de 0,40m, Araucaria angustifolia (0,77 m) e Ilex paraguariensis  (0,73 m). 
A taxa de mortalidade foi variável conforme cada espécie, aos dezoito meses de idade 
Luehea divaricata, Peltophorum dubium, Enterolobium contortisiliquum, Citharexylum 
myrianthum e Handroanthus chrysotrichus não apresentaram mortalidade 
demostrando com isso que tiveram adaptação no lugar. No total houve mortalidade 
média de 10,6% nas Pioneiras e uma mortalidade de 21,9% nas Secundárias. Em 
função do crescimento inicial como indicação das espécies arbóreas de maior 
potencial em se desenvolver sob as condições encontradas na região, se recomenda 
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o uso de Solanum granuloso-leprosum, Enterolobium contortisiliquum, Citharexylum 
myrianthum, Luehea divaricata, Parapiptadenia rigida e Sebastiania commersoniana. 
 
Palavras-chave: Agrofloresta, Capoeira, grupo sucessional, produção florestal 
sustentável. 
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Os Sistemas silvipastoris são mecanismos de produção que tem como base a 
integração de três componentes vitais: árvores, pastagem e animal, onde a 
escolha da espécie é fator primordial que deve ser levado em consideração. 
Neste sentido, espécies arbóreas nativas vêm ganhando espaço, principalmente 
por já estarem adaptadas ao meio edafoclimático. A Canafístula (Peltophorum 
dubium (Spreng.) Taub.) é uma leguminosa que ocorre desde as Florestas 
Estacionais Semideciduais até formações florestais do Complexo Atlântico. 
Avaliou-se o efeito da adubação da canafístula na área de copa em sistema 
silvipastoril e sua correlação com outros atributos morfométricos. A área de 
estudo localiza-se na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois 
Vizinhos, em clima subtropical com temperatura média anual de 19°C e 
precipitação anual de 2025 mm, em Latossolo Vermelho Distroférrico típico. A 
implantação do experimento ocorreu em junho/2014 em quatro linhas duplas 
(blocos), espaçados 10 metros entre elas e em espaçamento de 2m x 1,5m. Após 
o preparo do solo na linha, com escarificação até 30 cm, foram abertas covas, 
adicionados 250 mL de hidrogel e feito o plantio manual. A adubação foi 
realizada logo após, em coveta lateral, conforme recomendação da análise de 
solo para eucalipto, em função da ausência de recomendação para a espécie, 
com (g/planta), 33 de N, 22 de P2O5 e 09 de K2O, de liberação imediata. Os 
tratamentos de adubação foram estabelecidos em blocos ao acaso com quatro 
repetições, cada uma com 10 árvores, como: tratamento 1 (testemunha, sem 
fertilização); tratamento 2 (1x a recomendação); tratamento 3 (2x a 
recomendação); e tratamento 4 (3x a recomendação). Para este trabalho, os 
dados foram coletados em julho/2018 e analisados (ANOVA e correlação de 
Pearson). Os efeitos médios das doses de adubação no desenvolvimento do 
diâmetro à altura do peito (DAP, cm), altura total (Ht, m) e área de copa (AC, 
m2/árv.) aos 42 meses de idade, são apresentados respectivamente conforme 
os níveis crescentes de adubação. Para os tratamentos 1, 2, 3 e 4 o DAP 
apresentou média respectiva a 9,29; 8,39; 8,35; e 11,98 cm; Ht 7,5; 6,5; 6,3 e 
9,5 m; e AC 4,57; 4,73; 4,76; 5,14 m²/árv. A correlação da AC com as variáveis 
dendrométricas e morfométricas da canafístula foi positiva com DAP e HT, tendo 
respectivamente valores de 0,751* e 0,647* (*significativos a 1% de 
probabilidade de erro). Os demais parâmetros de altura de copa (0,349ns), vigor 
(0,471ns) e tortuosidade (-0,123ns) não apresentaram correlação significativa 
com AC. Assim pode-se afirmar que, conforme o crescimento do DAP e HT das 
árvores, a área de copa consequentemente tende a ser maior. Conclui-se que a 
influência da adubação foi positiva no crescimento e a correlação positiva 
encontrada entre a área de copa, DAP e HT determina que os benefícios 
econômicos do maior crescimento das árvores proporcionam também benefícios 
ambientais na alteração do microclima, favorecendo o conforto térmico animal. 
 
Palavras-chave: Canafístula; Espécies nativas; Sistema silvipastoril 
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Em face às mudanças climáticas globais, a inclusão de espécies arbóreas nos 
sistemas agrícolas é considerada estratégica para mitigar os efeitos de eventos 
climáticos extremos, com tendência ao aumento de temperaturas e redução das 
precipitações. Nesse contexto, as informações disponíveis sobre o desempenho 
de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica, para integrar sistemas 
diversificados de produção, em condições climáticas adversas, ainda são 
escassas. Neste estudo, o objetivo foi avaliar o efeito da seca intensa, ocorrida 
em 2015, na taxa de sobrevivência e no crescimento de 3 espécies arbóreas da 
Mata Atlântica: Astronium graveolens Jacq. (Anacardiaceae), Cariniana legalis 
(Mart.) Kuntze (Lecythidaceae) e Plathymenia reticulata Benth. (Fabaceae). A 
pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Projeto Biomas, em Sooretama, norte do 
Estado do Espírito Santo, no qual foi implantado um sistema agroflorestal 
complexo e multi-estratificado, em 2013. Para analisar as condições climáticas 
considerou-se a precipitação média anual nos dez anos que antecederam a 
implantação do projeto, comparada à precipitação média anual de 2015, em 
Sooretama. Para avaliar a sobrevivência das três espécies, para cada uma, 
calculou-se a razão entre o número de indivíduos vivos e o número total de 
indivíduos plantados. Para avaliar o crescimento das plantas de cada espécie 
aferiram-se a altura, o diâmetro do tronco a 1,30 m acima do solo (DAP) e o 
diâmetro da copa dos indivíduos, calculando-se a diferença entre a medida final 
e a inicial no intervalo de 36 meses entre as medições (2016 – 2019). Em 2015, 
a precipitação média anual foi de 562,5 mm, 47% menor comparada à média das 
chuvas na região (1186,3 mm) nos dez anos antecedentes ao projeto, com 
potencial impacto na sobrevivência das espécies. O índice de sobrevivência 
avaliado em 2016 resultou em 0,8, 0,3 e 0,2 para A. graveolens, C. legalis e P. 
reticulata, respectivamente. Taxa de sobrevivência similar (0,88) foi registrada 
para A. graveolens na Reserva Natural Vale, mesma região da área de estudo, 
prévio ao período de estiagem prolongada ocorrida em 2015. Embora com 
menores taxas de sobrevivência, P. reticulata e C. legalis apresentaram 
incremento em altura de 4,93 m (ep = 0,42) e 5,68 m (ep = 0,35), 
respectivamente, comparado com 2,98 m (ep = 0,21) em A. graveolens. O 
incremento no diâmetro de copa foi similar entre as 3 espécies avaliadas (p = 
0,94), no entanto, o incremento do DAP no período de estudo variou (p = 0,0006), 
sendo maior em P. reticulata, com 17,0 cm (ep = 1,49) em média, enquanto em 
A. graveolens e C. legalis o incremento médio foi de 7,31 cm (ep = 0,75) e 8,77 
cm (ep = 1,22), respectivamente. Portanto, com base nos parâmetros avaliados, 
pode-se inferir que as 3 espécies apresentam potencial para integrar sistemas 
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diversificados de produção em regiões com condições climáticas adversas, 
semelhantes às da área de estudo. 

Palavras chave: Astronium graveolens; Cariniana legalis; mudanças climáticas; 
Plathymenia reticulata; sistemas integrados de produção. 
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CRESCIMENTO DE CASTANHEIRA-DA-AMAZÔNIA (Bertholletia excelsa 

Bonpl.) EM DIFERENTES SISTEMAS DE PLANTIO SOBRE ÁREA 
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Por apresentar potencial econômico e também plasticidade a disponibilidade de 

água, luz e nutrientes, a Bertholletia excelsa é uma árvore com grande potencial 

para recuperar áreas degradadas na região Amazônica. Nesta região, embora a 

castanheira seja cultivada em diferentes sistemas de plantio como os plantios 

puros, plantios mistos e sistemas agroflorestais (SAF’s), não há informações 

sobre como esses sistemas influenciam o crescimento desta espécie. Assim, o 

objetivo deste trabalho é investigar as respostas de crescimento de B. excelsa 

cultivada em diferentes sistemas de plantio sobre área degradada. A área de 

estudo está localizada no campus experimental da Universidade Federal do Sul 

e Sudeste do Pará (5º21’49.5” S e 49º01’11” W), município de Marabá, região 

sudeste do estado do Pará. Os tratamentos consistem em três sistemas de 

plantio, sob delineamento em blocos casualizados com 5 repetições. Sendo eles: 

1º plantio puro de B. excelsa; 2º plantio misto com o consórcio entre B. excelsa 

e Inga edulis; e 3º sistema agroflorestal com a associação entre B. excelsa, ingá 

(Inga edulis), cacau (Theobroma cacao), banana (Musa sp.) e milho (Zea mays). 

Um ano após o plantio, não foram observadas diferenças significativas para 

crescimento absoluto (2,88 cm mês-¹) e relativo (0.05 cm cm-1 mês-1) em altura 

entre os diferentes sistemas de plantio. Entretanto, o crescimento em diâmetro 

variou entre os tratamentos. A castanheira em plantio misto e sistema 

agroflorestal cresceu três vezes mais, em relação ao plantio puro. A taxa de 

crescimento absoluto em diâmetro alcançada pela espécie foi de 1,03 cm mês-1 

em plantio puro, 2,28 cm mês-1 em plantio misto e 2,85 cm mês-1 no SAF e a 

taxa de crescimento relativo em diâmetro foi de 0,011 cm cm-1 mês-1 em plantio 

puro e 0,29 cm cm-1 mês-1 em plantios mistos e SAF. Esses resultados sugerem 

que os plantios mistos com leguminosas fixadoras de nitrogênio e os SAF’s 

podem favorecer o crescimento inicial da castanheira sobre áreas degradadas 

na Amazônia.  

Palavras-chave: RAD; Sistemas agroflorestais; Sistemas silviculturais. 
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O uso de espécies leguminosas para fins de melhoria na qualidade do solo e 
promoção da ciclagem de nutrientes em sistemas agroflorestais promove a 
entrada de matéria orgânica e nutrientes no solo. Nesse sentido, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a contribuição de Inga edulis Mart. para a ciclagem de 
nutrientes em um sistema agroflorestal sequencial na Amazônia Oriental, 
durante o período de pousio. O estudo foi desenvolvido em uma propriedade de 
agricultura familiar, localizado na comunidade São João (1º00’4” S, 47º38’3” W), 
município de Marapanim, Pará - Brasil. Segundo Köppen, o clima da região é do 
tipo “Ami”, e possui temperatura média de 26ºC, com maior precipitação no 
período de janeiro a junho, e menor, de setembro a novembro. Os solos são 
classificados como Latossolo Amarelo. As mudas de I. edulis foram inseridas, 
com espaçamento 4 m x 4m, um ano após a trituração de um fragmento de 
floresta secundária (8 anos de idade) para plantio de Manihot esculenta. Os 
tratos silviculturais consistiram apenas no coroamento dos indivíduos plantados. 
Para o experimento, utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado, com 
4 unidades amostrais (10 m x 12 m). A avaliação da decomposição foliar foi 
realizada pelo método direto, onde foram inseridos 8g de folhas senescentes de 
I. edulis em litterbags com dimensões de 20 cm x 20 cm e aproximadamente 2 
mm de malha, os quais foram distribuídos de maneira aleatória. As coletas 
ocorreram, respectivamente, aos 40, 60, 90 e 120 dias após a distribuição dos 
sacos de decomposição. O material coletado foi levado ao laboratório para 
obtenção de massa seca em balança analítica de precisão, onde calcularam-se 
os percentuais de massa foliar remanescente. As concentrações de nitrogênio 
foram obtidas por analisador elementar LECO CNS 2000, enquanto a as de 
fósforo (P) por colorimetria em espectrofotômetro, e potássio (K) por 
espectrometria de absorção atômica.  Após 120 dias, a massa remanescente no 
litterbag correspondeu a 61,96% do material foliar. A decomposição e, 
consequentemente, liberação de nutrientes ocorreu de maneira gradativa, com 
pico entre 60 e 90 dias. A disponibilização de nutrientes ocorreu na ordem K > P 
> N. Na Amazônia, a leguminosa estudada apresenta altas relações C:N, quando 
comparada a outras regiões e por isso suas taxas de decomposição são 
inferiores a outras espécies. Entretanto, quando comparados a outros estudos 
com I. edulis, nossos resultados demonstraram concentrações de N, P e K 
superiores. Uma das explicações está relacionada à imobilização pela biomassa 
microbiana decompositora. Dessa maneira, percebeu-se que a espécie I. edulis 
tem uma significativa contribuição para a recuperação de nutrientes do solo, 
podendo favorecer o desenvolvimento de outras espécies e, por conseguinte, 
otimizar a trajetória de restauração de áreas degradadas pela cultura itinerante, 
principalmente na Amazônia. 

Palavras-chave: Agricultura Itinerante; Ciclagem de Nutrientes; Sistema Corte-

Queima. 
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UNDER DIFFERENT PLANTING DENSITIES 
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Land use and management practices may alter soil chemical and physical 

attributes. In order to influence these attributes positively, the choice of native 

species for the composition of forest stands is recommended, but little is known 

about their management. The aim of the study was to quantify the soil total 

nitrogen content and calculate the soil nitrogen stock in the surface layer of 0 - 

20 cm in plantations of Anadenanthera peregrina (L.) Speg. under different 

spacings, 8.2 years after planting. The establishment occurred in June 2011, in 

an area previously used as pasture, in Rive district, Alegre, Espírito Santo, Brazil. 

Seedlings of 50 cm supplied by Vale's Natural Reserve in Linhares - ES were 

used, and an initial fertilization was made using 220 grams per plant of formulated 

NPK 02-30-06, with 0.2% of B, 0.2% of Cu and 0.2% of Zn. The randomized block 

design was used with three replications and five different spacings as treatments, 

of which only three were evaluated (3 m x 3 m, 4 m x 4 m and 5 m x 5 m). In 

August 2019, soil sampling was performed for fertility analysis, at the 0 - 20 cm 

depth layer. The samples were prepared and sent to the Fullin Chemical Analysis 

Laboratory, in Linhares - ES. The physical analysis of the soil was carried out in 

the Laboratory of Water Resources of the Department of Forest and Wood 

Sciences - DCMF, UFES, located in Jeronimo Monteiro - ES. The total nitrogen 

content was obtained by the sulfuric digestion method and the soil density 

determined by the volumetric ring method. Nitrogen stock in Mg.ha-1 was 

calculated by multiplying the total nitrogen content, soil density and soil layer 

thickness, dividing by 10. The data were submitted to variance analysis at 5% 

significance level and Tukey test. There is no statistical difference between the 

means of the treatments for the total nitrogen content, with values ranging from 

1.4 to 2.4 g.kg-1, with standard deviation of 0.38 g.kg-1. The nitrogen stock in the 

soil for the layer 0 - 20 cm also does not differ statistically, with values between 

3.08 and 5.88 Mg.ha-1, with a standard deviation of 0.96 Mg.ha-1. The carbon 

stock values are similar to values found for several soils in Brazil, with different 

land uses. The non-observance of significant difference between treatments may 

be related to the nitrogen fixation characteristic of the species, in addition to the 

easy decomposition of its bipinate leaf structure. Thus, in wide spacings, there is 

greater development of the root system, where nitrogen is fixed, and in smaller 

spacings, there is greater leaf deposition, which provides nutrients such as 

nitrogen to the soil. It can be concluded that the planting spacing does not affect 

the nitrogen stock of the soil in A. peregrina plantations 8.2 years after planting. 
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The establishment of planted forests in pasture areas might modify the soil, which 

reflects changes in chemical and physical attributes over time. Nitrogen stock 

(NS) is considered a sensitive indicator to these soil use and management 

changes. In this manner, the aim of this study was to quantify the total nitrogen 

stock at the depth of 0-20 cm of soil in a paricá (Schizolobium parayba var. 

amazonicum) stand at 8.2 years after planting. The study area is located in the 

Federal Institute of Education, Science and Technology - IFES (Alegre Campus), 

highway ES 482, Cachoeiro-Alegre, km 47 in the district of Rive, Alegre, ES. The 

plantation was established in June 2011.  Previously, the use of the experimental 

area was characterized by pasture composed of Brachiaria sp. In order to prepare 

the site for the establishment of the plantation, the cattle were removed and the 

brachiaria dried out with the application of glyphosate. The planting lines were 

settled and the planting pits with dimensions of 0.30 m x 0.30 m x 0.30 m were 

made. The initial fertilization consisted of 220 grams per plant of formulated NPK 

02-30-06, which contains 0.2% of B, 0.2% of Cu and 0.2% of Zn. Three 

treatments were tested (3 m x 3 m; 4 m x 4 m and 5 m x 5 m spacings) using the 

randomized block design, with three replications, constituting 9 sample units. Soil 

sampling was performed 8.2 after planting. A simple soil sample was collected at 

a depth of 0-20 cm in order to determine the total nitrogen contents of the soil. 

The soil analyses occurred in the Water Resources Laboratory (DCFM/CCAE-

UFES). The total nitrogen content was obtained by the sulfuric digestion method 

and the soil density determined by the volumetric ring method. The NS in Mg ha-

1 was calculated by multiplying the total nitrogen content, the soil density and the 

thickness of the soil layer, dividing by 10. The data were submitted to variance 

analysis at 5% significance level and Tukey test. There is no statistical difference 

between the means of the treatments for the total nitrogen content, since the 

values vary between 1.5 and 1.7 g kg-1, with standard deviation of 0.4 g kg-1. The 

NS in the soil for the 0-20 m layer also did not differ statistically, with values 

between 4.06 and 4.5 Mg ha-1, with a standard deviation of 1.0 Mg ha-1. These 

results demonstrate that the planting density may not lead to an increase in the 

stock of soil organic matter in the short term, as explained by the fact that changes 

in organic matter stocks are slow, making it impossible to observe their behavior 

in a short period, since changes in stocks are often visualized only after decades. 

Thus, planting spacing does not affect soil NS in S. amazonicum plantations 8.2 

years after planting. 
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For soil organic matter (SOM) to be decomposed and nutrients available for 

plants through the soil microorganisms’ activity, there is a need for nitrogen 

supply to convert carbon-rich organic matter in available nutrients. This ratio of C 

and N in the soil is called carbon-to-nitrogen ratio (C:N). The aim of this study 

was to investigate the variation of the C:N ratio in a plantation of Anadenanthera 

peregrina (L.) Speg. under different planting spacings, at 8.2 years after planting. 

The establishment occurred in June 2011, in an area previously used as pasture, 

in Rive district, Alegre, Espírito Santo, Brazil. Seedlings of 50 cm were used, 

supplied by the nursery of the Vale Natural Reserve, in Linhares - ES. The initial 

fertilization was made using 220 grams per plant of formulated NPK 02-30-06, 

with 0.2% of B, 0.2% of Cu and 0.2% of Zn. The randomized block design was 

used with three replications and five different spacings as treatments, of which 

only three were evaluated (3 m x 3 m, 4 m x 4 m and 5 m x 5 m). In August 2019, 

soil sampling was performed for chemical analysis, at the 0 - 20 cm depth layer. 

The samples were prepared and sent to the Fullin Chemical Analysis Laboratory, 

in Linhares - ES. The total nitrogen content was obtained by the sulfuric digestion 

method and the organic carbon content by oxidation with potassium bicromate. 

The C:N ratio was calculated dividing the organic carbon and total nitrogen 

contents. The data were submitted to variance analysis at 5% significance level 

and Tukey test. It was found that the values of C:N ratio did not differ statistically 

between the treatments, for the 0 - 20 cm layer. The calculated C:N ratio values 

assumed proportions between 7 and 12, with a general mean of 9 and standard 

deviation of 1.8. Being a nitrogen fixing legume species, A. peregrina has a high 

N content in its biomass (leaves), and low values of C:N ratio are expected, such 

as those found in the study, facilitating the decomposition of SOM. The balance 

of the relationship between these factors is usually attributed to the content of 

elements C and N, as well as their carbon-to-nitrogen ratio in the source of 

organic matter deposited in the soil. Thus, the different spacings do not alter the 

C:N ratio in A. peregrina plantations at 8.2 years after planting. 
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RATIO 
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The carbon-to-nitrogen ratio of the soil (C:N) acts as an indicator to the process 
of soil organic matter (SOM) decomposition. This relationship is extremely 
important, since it interferes in the availability of nitrogen, limiting the growth of 
microorganisms in the soil. Thus, the aim of this study was to verify the C:N ratio 
of the soil in a paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum) stand in the 
southern region of Espírito Santo 8.2 years after planting, in order to evaluate the 
soil alterations resulting from the reforestation, contributing to forest 
management. The study area is located in the Federal Institute of Education, 
Science and Technology - IFES (Alegre Campus), highway ES 482, Cachoeiro-
Alegre, km 47 in the district of Rive, Alegre, ES. The plantation was established 
in June 2011.  Previously, the use of the experimental area was characterized by 
pasture composed of Brachiaria sp. In order to prepare the site for the 
establishment of the plantation, the cattle were removed and the brachiaria dried 
out with the application of glyphosate. The planting lines were settled and the 
planting pits with dimensions of 0.30 m x 0.30 m x 0.30 m were made. The initial 
fertilization consisted of 220 grams per plant of formulated NPK 02-30-06, which 
contains 0.2% of B, 0.2% of Cu and 0.2% of Zn. Three treatments were tested (3 
m x 3 m; 4 m x 4 m and 5 m x 5 m spacings) using the randomized block design, 
with three replications, constituting 9 sample units. Soil sampling was performed 
8.2 after planting. A simple soil sample was collected at a depth of 0-20 cm in 
order to determine the total nitrogen contents of the soil. The soil analyses 
occurred in the Water Resources Laboratory (DCFM/CCAE-UFES). The total 
nitrogen content was obtained by the sulfuric digestion method and the organic 
carbon content determined by oxidation with potassium bicromate. The C:N ratio 
was obtained by dividing carbon and nitrogen contents. The data were submitted 
to variance analysis at 5% significance level and Tukey test. The values did not 
differ statistically between treatments in the evaluated layer (0-20 cm). The values 
for the C:N ratio are low, ranging from 6.1 and 11, with an overall mean of 8.3 
and standard deviation of 1.5. The results suggest a condition of stability in the 
C:N ratio for the stand, since it demonstrates proportions below 12:1, which 
indicates the influence of the C:N ratio on the process of decomposition of organic 
residues. S. amazonicum despite being a non-nitrogen fixing legume, presents 
intense natural development in the initial phase of growth, a factor that allows the 
mineralization of organic matter. Thus, the different spacings do not alter the C:N 
ratio in S. amazonicum plantations at 8.2 after planting. 
 
Keywords: Legume Tree; Soil Fertility; Tree Spacing; Organic Carbon; Total 

Nitrogen 
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Os teores foliares são utilizados como um método de avaliação do estado 

nutricional da planta, tendo-se em vista que as folhas respondem mais a 

variações de suprimento de nutrientes fornecido pelo solo. Diante disso, 

conduziu-se o presente trabalho, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes 

espaçamentos nos teores de nitrogênio, fósforo e potássio em folhas de 

Schizolobium parahyba var. amazonicum aos 56 meses de idade, considerando 

seu potencial no cultivo em reflorestamento e sistemas agroflorestais. O estudo 

localiza-se no município de Alegre - ES. Na área concedida pelo Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campus de Alegre, ES, 

em um solo do tipo Latossolo Vermelho Amarelo nos três blocos. O experimento 

foi instalado em 2011, após o controle químico da matocompetição e abertura 

das covas com dimensões de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m. Realizou-se uma 

adubação de base com 220 g por cova de NPK 06-30-6 e micronutrientes (0,2% 

B; 0,2% Cu; e 0,2% Zn). Foram utilizados cinco espaçamentos de plantio, sendo: 

3 x 2 m, 3 x 3 m, 4 x 3 m, 4 x 4 m e 5 x 5 m, no delineamento experimental em 

blocos casualizados com três repetições para cada tratamento, totalizando 45 

árvores (três árvores por tratamento em cada bloco do povoamento). Para 

amostragem das folhas foram retiradas subamostras nas porções no terço 

inferior, médio e superior da copa da árvore. As amostras foram pesadas em 

balança portátil com precisão de 0,01 kg para a obtenção do peso fresco e seco 

em estufa de circulação de ar a 65°C de temperatura. Na sequência, foi feita a 

moagem em moinho tipo Willey e submetidas a análises químicas no laboratório 

de Recursos Hídricos do Departamento de Ciências Florestais e da 

Madeira/CCAE-UFES para a determinação dos macronutrientes (N, P e K). De 

acordo com a análise de variância não houve diferenças estatísticas entre os 

teores de macronutrientes em relação aos diferentes espaçamentos (p<0,05), 

indicando não haver diferença na competição por nutrientes em função das 

densidades de plantio. Os valores da média de N, P e K, foram de 13,35 g.kg-1, 

1,24 g.kg-1 e 4,30 g.kg-1, com desvio padrão de 1,31 g.kg-1, 0,09 g.kg-1, 1,21 g.kg-

1, respectivamente. Nota-se que maiores valores (teores) se encontram no N, 

que pode estar relacionada com a ciclagem de nutriente, via serapilheira e sua 

alta mobilidade. Outro fator que pode ter influenciado os valores de N nas folhas 

é a alta concentração de lignina presente na espécie, pois existe uma ligação 

entre a lignina e polifenóis com o N presente nas folhas fazendo com que grande 

parte do N fique retido na estrutura das células das folhas. 
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Schizolobium parahyba var. amazonicum apresenta grande potencialidade no 
âmbito florestal, devido uso de sua madeira, utilização em projetos de 
recuperação de áreas degradadas, como também pelo seu rápido crescimento. 
Neste aspecto, este trabalho teve como finalidade avaliar efeito dos teores de 
magnésio, enxofre e cálcio em função de diferentes espaçamentos em 
Schizolobium parahyba var. amazonicum aos 4,6 anos de idade. O experimento 
foi instalado em uma área concedida pelo Instituto Federal de Educação Ciência 
e Tecnologia do Espírito Santo, Campus de Alegre, ES. O plantio foi realizado 
em junho de 2011, com covas de dimensões de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m com 
mudas produzidas no viveiro florestal da Reserva Natural Vale, em Linhares – 
ES. O solo é do tipo Latossolo Vermelho Amarelo nos três blocos. No preparo 
do solo, foi feita a adubação de base com 220 g por cova de NPK 06-30-6 e 
micronutrientes (0,2% B; 0,2% Cu; e 0,2% Zn). O delineamento foi em blocos ao 
acaso com cinco tratamentos (espaçamentos: 3 x 2 m, 3 x 3 m, 4 x 3 m, 4 x 4 m 
e 5 x 5 m), três blocos e com 3 repetições por bloco. A amostragem das folhas 
foi realizada quando o povoamento estava com 4,6 anos de idade (56 meses). 
Foram retiradas subamostras das folhas nas porções no terço inferior, médio e 
superior da copa da árvore. As amostras foram pesadas em balança com 
precisão de 0,01 kg para a obtenção do peso fresco e seco em estufa de 
circulação de ar a 65°C de temperatura, até o peso constante. Todo material foi 
então moído em moinho tipo Willey e submetido a análises químicas no 
laboratório de Recursos Hídricos do Departamento de Ciências Florestais e da 
Madeira/CCAE-UFES para a determinação dos macronutrientes. A análise de 
variância dos teores de Mg, S e Ca nas folhas revelou ausência de efeito 
significativo (P < 0,05) em função aos diferentes espaçamentos. Os valores da 
média de Ca, Mg e S, foram de 12,99 g.kg-1, 2,57 g.kg-1, 1,07 g.kg-1, com desvio 
padrão de 15,25 g.kg-1, 0,06 g.kg-1, 0,02 g.kg-1, respectivamente. Observa-se 
que os teores maiores foram no Ca, que pode ser atribuído a sua baixa 
mobilidade, e por apresentar baixa intensidade de ciclagem bioquímica, 
tendendo a se acumular na serapilheira. Os teores de nutrientes, portanto, pode 
ter sido influenciado pela idade do plantio, normalmente em espaçamento mais 
densos no caso de povoamentos velhos, a maior competição entre plantas 
resulta na estabilização do acúmulo de biomassa, em relação aos de menor 
idade com espaçamento mais amplos.  
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O teor dos nutrientes no sistema solo-planta é primordial para o crescimento das 
florestas, e alguns deles, exigidos em maiores quantidades como o nitrogênio, 
fósforo e potássio, possuem controle ainda maior sobre os processos fisiológicos 
das plantas. O presente trabalho teve como objetivo analisar os teores de N, P 
e K nas folhas de um povoamento jovem de Anadenanthera peregrina (L.) Speg 
aos 56 meses de idade, em diferentes espaçamentos. O plantio da espécie foi 
realizado na área pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFES, Campus de Alegre, onde várias unidades demonstrativas de 
florestas foram implantadas, e em uma delas, o plantio puro da espécie em cinco 
diferentes espaçamentos (3 m x 2 m, 3 m x 3 m, 4 m x 3 m, 4 m x 4 m e 5 m x 5 
m) três repetições, e três parcelas, aplicando o delineamento em blocos 
casualizados, sendo contabilizadas 45 unidades amostrais. As covas 
apresentaram dimensões de 0,30 x 0,30 x 0,30 m com mudas de 0,5 m de altura, 
produzidas no viveiro florestal da Reserva Natural Vale, em Linhares – ES, sendo 
adubadas com 220 g do formulado NPK 02-30-06, mais micronutrientes (0,2% 
de B, Cu e Zn). Para obtenção de amostras homogêneas de folhas, foram 
retiradas de 45 árvores (nove árvores por espaçamento) subamostras de 
diferentes partes do galho (copa), como ponta, meio e base, localizados no terço 
médio da copa. As amostras foram transferidas para o NUPEMASE (Núcleo de 
Pesquisa Científica e Tecnológica em Meio Ambiente, Silvicultura e Ecologia), 
onde foram pesadas para obtenção do peso úmido no campo em kg, e 
posteriormente massa seca e teor de umidade. As análises para determinação 
dos teores de nutrientes foram realizadas no laboratório de Recursos Hídricos e 
Solos (DCFM/CCAE-UFES). De acordo com a análise de variância a 5 % de 
significância, não houve diferenças estatísticas entre os teores e os 
espaçamentos. Os teores de N, P e K apresentaram médias e desvio padrão de 
13,35 g.kg-1 ± 1,31 g.kg-1; 1,24 g.kg-1 ± 0,09 g.kg-1 e 4,30 g.kg-1 ± 1,21 g.kg-

1,respectivamente, sendo notável maior variação apenas para o teor de N, o que 
pode ser explicado pela variação na fixação biológica de N, o qual pode 
apresentar variações de acordo com suas necessidades nos períodos do ano, 
contribuindo para a variação do teor, não estando relacionado diretamente com 
o espaçamento. Este resultado pode estar relacionado à idade do povoamento, 
que por ser jovem, a competição por nutrientes não é tão intensa quanto em 
povoamentos mais velhos, e mesmo quando afetado pela mudança de 
espaçamentos, e consequentemente a maior ou menor competição, as árvores 
tem acesso a mesma quantidade de recursos, como por exemplo, os nutrientes 
em questão. 
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Conhecer os teores de nutrientes nos diferentes compartimentos das espécies 
florestais é de grande relevância, pois auxilia na eficiência do manejo da 
fertilização para produção, sejam para madeira, recuperação de áreas 
degradadas, serviços ecossistêmicos e etc. As características foliares são 
sinalizadoras importantes para melhorar as estratégias funcionais das espécies 
vegetais arbóreas que influenciam diretamente no comportamento dos 
ecossistemas florestais. O trabalho teve como objetivo avaliar a influênciado 
espaçamento nos teores de macronutrientes (Ca, Mg e S) nas folhas de A. 
peregrina(L) Speg, na região sul do Espírito Santo aos 56 meses de idade. O 
plantio da espécie foi realizado na área pertencente ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia - ES (Campus de Alegre, Alegre ES). Neste 
estudo foram utilizados cinco tratamentos (espaçamento: 3 m x 2m, 3 m x 3 m, 
4 m x 3 m, 4 m x 4 m e 5 m x 5 m) com três parcelas, sendo aplicado o 
delineamento em blocos casualizados, com três repetições, totalizando 45 
unidades amostrais, cada uma com dimensões de 30 x 50 m. Anteriormente à 
implantação, ocorreu a abertura das covas para plantio (0,30 x 0,30 x 0,30 m), 
onde as mudas foram colocadas, cada uma com altura de 0,50 m, produzidas e 
doadas pela Reserva Natural Vale, Linhares - ES. As mudas foram adubadas 
com 220 g de NPK (02-30-06), mais micronutrientes (0,2% de B, Cu, e Zn). Para 
a determinação dos teores de macronutrientes nas folhas, subamostras foram 
retiradas de 45 árvores (nove árvores por espaçamento), na ponta, meio e base 
dos galhos, localizados no terço médio da copa. As amostras foram transferidas 
para o NUPEMASE (Núcleo de Pesquisa Científica e Tecnológica em Meio 
Ambiente, Silvicultura e Ecologia), onde foram pesadas para obtenção do peso 
úmido no campo em kg, e posteriormente massa seca e teor de umidade. As 
análises para determinação dos teores de nutrientes foram realizadas no 
laboratório de Recursos Hídricos e Solos (DCFM/CCAE-UFES). A análise de 
variância a 5 % de significância mostrou que não houve diferenças estatísticas 
dos teores dos entre os espaçamentos. Os macronutrientes (Ca, Mg e S) 
apresentaram média e desvio padrão respectivamente, 12,98 g.kg-1 ± 3,90 g.kg-

1; 2,57 g.kg-1 ± 0,25 g.kg-1 e 1,07 g.kg-1 ± 0,14 g.kg-1. O Ca apresentou maior 
variação das médias, que pode ser explicado devido sua baixa mobilidade, que 
se relaciona com a fertilidade do solo e sua capacidade de realocá-lo conforme 
a exigência da planta, não estando relacionado diretamente com o espaçamento. 
O resultado também pode ser explicado devido serem plantações florestais 
homogêneas jovens, pois à medida que as árvores crescem, ocorre um aumento 
da competição em busca de melhores condições, e assim, em espaçamentos 
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que promovem essa maior competição, poderia ocorrer um desequilíbrio na 
obtenção de nutrientes.  
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Durante os séculos XIX e XX a Floresta Ombrófila Mista (FOM) passou por 
um processo de degradação devido à exploração madeireira que culminou 
em sua fragmentação, na qual gerou a necessidade da produção de mudas 
de espécies florestais nativas correspondentes à tipologia, para serem 
implantadas na recuperação dessas áreas. Um exemplo aplicáve que ocorre 
naturalmente em locais isolados do estado do Paraná é a Mimosa flocculosa 
Burkart. De caráter sucessional pioneiro apresenta rápido crescimento, 
tolerância à exposição solar, além de, depositar grande quantidade de 
biomassa no solo. Cita-se  ainda, o Solanum diploconos (Mart.) Bohs, 
espécie nativa da FOM. Apesar de pouco conhecida e ameaçada de 
extinção, é colonizadora e de fácil propagação. Diante dessas 
características, ambas são importantes para a restauração florestal. O 
remineralizador de solo, conhecido também como pó de rocha, visa o 
restabelecimento dos nutrientes do solo, liberando minerais primários (K+, 
Ca²+, Mg²+ e Na²+) além de promover o aumento do pH e CTC do solo. Sua 
utilização é uma excelente alternativa como destinação sustentável, por ser 
um produto originado a partir de fontes renováveis de energia, além de 
apresentar custo  reduzido. O Fertilizante de Liberação Controlada (FLC) é 
um produto altamente procurado para suprir as necessidades nutricionais 
das mudas, já que promove maior crescimento pela liberação contínua que 
proporciona, requer menor mão de obra, não se perde facilmente por 
lixiviação e reduz o excesso de solubilidade. Dessa forma, o presente estudo 
tem como objetivo analisar a ação de diferentes doses de remineralizador e 
de FLC, sua interação, viabilidade e contribuição como componentes do 
substrato no crescimento de mudas de Mimosa flocculosa e Solanum 
diploconos em tubetes. Foram mensuradas a altura total da parte aérea (H) 
com régua milimetrada e o diâmetro do coleto (DC) com paquímetro digital 
com precisão de 0,1 mm de todas as plantas no intervalo de 90, 120 e 150 
dias após a instalação do experimento. As análises destrutivas foram 
processadas aos 150 dias visando obter a massa seca da parte aérea 
(MSPA), massa seca de raízes (MSR) e massa seca total (MST). O 
substrato combinou as doses de 0, 10, 20 e 30% do volume do tubete de 
remineralizador associado às doses de 0, 4, 8 e 12 kg/m³ de FLC com 
substrato comercial a base de casca de pinus semidecomposta, totalizando 
16 tratamentos. Os dados foram processados com o auxílio do software 
Assistat. Os resultados indicaram que houve interação entre o 
remineralizador e o fertilizante para M. flocculosa, porém, o remineralizador 
só favoreceu o crescimento da espécie, independente da dose, a partir da 
dose mínima de FLC (4 kg/m³ de substrato). Já com relação ao S. 
diploconos, o remineralizador não teve, estatisticamente, um efeito 
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significativo no crescimento das mudas. Porém, o uso do fertilizante nas 
doses acima de 8 kg/m³ promoveu um aumento no crescimento das mudas 
desta espécie, e pode ser indicado como mais adequado para sua produção. 
 

Palavras-chave: Mudas Nativas, Restauração Florestal, Nutrição, Solanaceae e 
Fabaceae 
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O Ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus (Mart.) Mattos) é uma espécie nativa das 
florestas tropicais da América do Sul, com ocorrência natural em solos ácidos e 
com baixa disponibilidade de fósforo (P). Assim, acredita-se que o solo não 
possui capacidade para fornecer a quantidade de P demandada pela planta, o 
que demanda adubação fosfatada no plantio. Porém, não é suficientemente 
conhecido o impacto do P aplicado sobre o crescimento e, especialmente, 
crescimento do sistema radicular, avaliado in situ. O estudo objetivou avaliar a 
morfologia radicular e o crescimento da parte aérea de Ipê-roxo quando cultivado 
em solo com e sem a aplicação de P. O experimento foi conduzido no município 
de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O experimento foi implantado em setembro 
de 2016. O clima é subtropical úmido (Cfa) e o solo um Argissolo Vermelho. O 
delineamento experimental foi blocos ao acaso, com quatro repetições. Os 
tratamentos foram presença (90 kg P2O5 ha-1) e ausência (0 kg P2O5 ha-1) de P. 
A fonte de P2O5 foi o superfosfato triplo (46% P2O5). O fertilizante foi aplicado no 
momento do plantio em covas laterais distantes 15 cm das mudas. Na mesma 
data, dois tubos de acrílico por planta foram inseridos ao solo em ângulo de 45º. 
Aos 24 meses após o plantio, realizou-se o escaneamento do sistema radicular, 
nas camadas de 0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm, utilizando a técnica do 
minirhizotron. As imagens obtidas foram trabalhadas no software RootSnapTM. 
O comprimento, número e área superficial totais de raízes foram determinados. 
Os teores de P disponível no solo (Mehlich-1) e P total em folhas (digestão 
sulfúrica), e a altura de plantas foram determinados. Os maiores valores de 
comprimento, número e área superficial totais de raízes foram observados na 
camada de 0-20 cm, em plantas cultivadas com aplicação de 90 kg P205 ha-1. Os 
dados demonstram uma diminuição gradual e significativa em todas as variáveis 
radiculares com o aumento da profundidade. Isso possivelmente aconteceu por 
causa da baixa mobilidade do P no perfil do solo. O teor de P disponível no solo 
que recebeu aplicação de 90 kg P2O5 ha-1 foi 18,7 mg kg-1, cerca de 5,5 vezes 
maior que a verificada no solo sem aplicação de P. O incremento de P no solo 
proporcionou às plantas cultivadas com 90 kg P2O5 ha-1 maiores concentrações 
de P em folhas (1,47 g kg-1), superiores cerca de 45,5% às obtidas em folhas de 
plantas sem aplicação de P. A altura das plantas adubadas com P foi 183,6 cm, 
aproximadamente, 60% maior que nas cultivadas no controle. A aplicação de P 
aumenta a disponibilidade de P no solo, estimulando o crescimento do sistema 
radicular, em comprimento, número e área superficial, principalmente, na 
camada superficial do solo (0-20 cm), e isso se reflete no aumento da 
concentração de P em folhas e no incremento de altura. 
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Palavras-chave: Adubação de Plantio; Espécie Florestal Nativa; Ipê-Roxo; 
Minirhizotron; Nutrição Mineral de Plantas Perenes.  
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ADUBAÇÃO NPK E SUA INFLUÊNCIA NO CRESCIMENTO EM ALTURA DO
BAMBU-GIGANTE (Dendrocalamus asper) NO PARANÁ
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O bambu Dendrocalamus asper tem seu uso em construções de casas, pontes,
instrumentos musicais e móveis. A espécie prospera melhor entre 400-500 m
de altitude e pode chegar até 30 m de altura, sobrevivendo à temperatura de
até -5° C. Porém, pouco se tem estudado em relação à adubação da espécie
visando sua maior produtividade. Objetivou-se neste trabalho, verificar a partir
de adubações em diferentes doses de: Nitrogênio (uréia): 0; 40; 80; 120 e 160
kg/ha-1 (experimento 1); Fósforo (superfosfato triplo): 0; 40; 80; 120 e 160 kg
P2O5 kg/ha-1 (experimento 2); e Potássio (Cloreto de Potássio): 0; 30; 60; 90 e
120 kg de K2O kg/ha-1 (experimento 3) qual mostraria-se mais eficaz quanto à
variável altura (h). O estudo foi implantado em 2014, na Estação Experimental
da UTFPR, Campus de Dois Vizinhos-Paraná. O local tem clima Cfa (Koppen),
pluviosidade média de 2025 mm anuais e temperatura média anual de 19ºC. O
solo é do tipo Nitossolo Vermelho distroférrico típico. O experimento tem área
de 1,6 hectares, dividido em 12 parcelas de 30 x 28 m cada, espaçamento de
10 x 7 m entre plantas, contendo três experimentos (doses de NPK), em
delineamento em blocos casualizados com 5 linhas de 4 plantas, cada linha
corresponde a uma dose, contendo 20 indivíduos em cada bloco. A
recomendação de adubação foi baseada em dosagem média para gramíneas,
por inexistência de recomendação oficial para bambu. A aplicação nutricional
foi realizada em dose única, em dezembro/2015, com exceção do potássio,
com doses divididas em duas (dezembro/2015 e janeiro/2016). Todos os
tratamentos tiveram também uma dose padrão dos nutrientes que não eram o
tratamento do experimento. Aos 5 anos de idade, as alturas da plantação foram
medidas, realizando assim: análise de variância e teste de comparação de
médias de tukey, mostrando que diferentes dosagens e nutrientes, não tiveram
diferença significativa; e a média aritmética da altura: 13,9 m. Outros trabalhos
foram procurados para nível de comparação, dentre eles, um avaliava também
um plantio de D. asper de 5 anos, no qual a adubação das covas foi uma
mistura de Calcário dolomítico (300 g); Superfosfato simples (150 g); Cloreto de
potássio (150 g) e Esterco curtido (20 litros); e de cobertura após 3 anos: NPK
com fórmula 20 05 20 (segundo recomendação existente na literatura
científica). O resultado encontrado no experimento de comparação foi uma
média para a altura de 8 m, quando no presente trabalho, mostrou-se de maior
potencial, apresentando média de 13,9 m. Podendo assim, supor que os
resultados foram diferentes pela adubação, pela altitude em que se encontra
Pinhais PR (906 m), que é muito superior que a de desenvolvimento ótimo da
espécie, enquanto que em Dois Vizinhos a altitude, é de 530 m, sendo melhor
para a espécie, além de possuir temperaturas médias maiores que em Pinhais.
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Desta forma, podemos dizer que a altitude colaborou com o fator altura e que
os diferentes nutrientes e dosagens neste experimento, não obtiveram
diferença significativa.

Palavras-chave: Adubação NPK; bambu, nutrição vegetal;

Agradecimentos: os autores agradecem a empresa Bambu Carbono Zero pela
doação das mudas, e ao apoio do CNPq, por meio da concessão de bolsas de
pesquisa.
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DECOMPOSIÇÃO E LIBERAÇÃO DE NUTRIENTES DE Tachigali vulgaris 
EM SISTEMA AGROFLORESTAL SEQUENCIAL NA AMAZÔNIA ORIENTAL 
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A perda de nutrientes do solo ligadas a agricultura não sustentável de derrubada 
e queima afeta diretamente o estoque de nutrientes no solo, influenciando 
diretamente a sua produtividade, além de afetar sua capacidade de regeneração 
e diminuindo sua diversidade de espécies. Com isso, torna-se necessário a 
busca de metodologias que possam recuperar a disponibilidade de nutrientes no 
solo, o plantio de leguminosas é uma técnica promissora para esse intuito. O 
objetivo deste trabalho é observar a decomposição e liberação de nutrientes pela 
espécie Tachigali vulgaris em uma vegetação de pousio na Amazônia Oriental. 
O estudo foi realizado em uma propriedade de agricultura familiar, no município 
de Marapanim, no estado do Pará. O clima da região é classificado como “Ami” 
segundo Koppen com temperatura que varia de 21,4ºC a 32,2ºC, com o período 
maior de precipitação de fevereiro a abril e de menor precipitação de setembro 
a novembro. O solo da região é classificado como Argissolo Amarelo Distrófico 
com textura arenosa a média. A espécie foi plantada com espaçamento entre 
mudas de 2 m x 2 m entre linhas de mandioca. Para o percentual de massa foliar 
remanescente foram usadas folhas senescentes em sacos de polietileno de 20 
cm x 20 cm, com massa seca de aproximadamente 8g. O experimento foi 
realizado em blocos, as coletas foram realizadas em 30, 60, 90 e 150 dias. O 
material foi levado para laboratório, seco em estufa a 65ºC e pesado para 
calcular a massa remanescente em relação ao peso inicial. As concentrações de 
carbono e nitrogênio foram determinadas pelo analisador elementar LECO 
CNS2000, enquanto que as concentrações de potássio por espectrometria de 
absorção atômica, e as de fósforo por calorimetria em espectrofotômetro. As 
massas remanescentes foram progressivamente diminuindo com o tempo de 
experimento com menores valores aos 120 dias de experimento correspondendo 
a 62 % do material foliar original. As concentrações de nutrientes foram 
decrescentes numericamente com o tempo de experimento com exceção do N 
aos 60 dias de experimento, que apresentou leve acréscimo, podendo ser 
explicado pela imobilização deste nutriente pela biomassa microbiana 
decompositora. O P é um elemento que geralmente apresenta baixas 
concentrações em resíduos vegetais por conta da translocação deste elemento 
dentro da planta com a senescência, e sua disponibilidade é normalmente 
limitada em solos tropicais. Sendo assim, a espécie mostrou potencial de 
decomposição e reposição de nutrientes no solo, podendo ser uma espécie 
utilizada para promover a produtividade do solo e com potencial de ciclagem de 
nutrientes em sistemas agroflorestais sequenciais.  
 
Palavras-chave: Tachi-branco; Leguminosa Arbórea; Estoque de nutrientes. 
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POROSIDADE E UMIDADE DO SOLO EM PLANTIOS DE EUCALIPTO NO 
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A serapilheira destaca-se por sua importância na manutenção da temperatura e 
umidade do solo, na disponibilização de alimento e abrigo a fauna edáfica, que 
por meio da decomposição da matéria orgânica regula a ciclagem de nutrientes 
nos solos. Como consequência disso, os estudos de forma direta, por meio da 
remoção dessa camada mostram-se indispensáveis, já que os efeitos da 
diminuição do estoque de serapilheira estão relacionados à dinâmica de retorno 
de nutrientes ao solo. Ainda, o estudo da implicação da remoção da camada de 
serapilheira dentro de plantios comerciais de eucalipto ainda é incipiente e 
necessita de maiores investigações acerca de sua contribuição para o pleno 
desenvolvimento das plantas, em especial, dentro de plantios de eucalipto na 
região do Cerrado, onde seu estudo ainda apresenta lacunas a serem 
preenchidas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar possíveis 
implicações nas propriedades físicas do solo pela remoção de serapilheira em 
plantios de eucalipto. A área de estudo localiza-se na Fazenda Água Limpa, da 
Universidade de Brasília – UnB, Núcleo Rural Vargem Bonita, Brasília – DF. Dois 
plantios foram avaliados e estes possuem diferença de 3 anos entre eles. A 
primeira área é um plantio de Urograndis I224 e possui 3,29 ha, com 
espaçamento de 3x2 m, com data de implantação em 2010 (Eucalipto maduro). 
Já a segunda área, também é um Urograndis (G100), implantado em 2013 
(Eucalipto juvenil) e com mesmo espaçamento. Foram alocadas 12 parcelas de 
10 x 10 m em cada uma das áreas, de forma aleatória, sendo que metade destas 
unidades amostrais foram mantidas sem a cobertura de serapilheira durante os 
dois anos de experimento (2018-2020) e a outra metade não sofreu nenhum 
tratamento. A cada quatro meses foram avaliados por meio do método de anel 
volumétrico os seguintes parâmetros físicos do solo: umidade gravimétrica, 
umidade volumétrica, densidade e porosidade total nas profundidades de 0-20 e 
20-40 cm, durante as estações de seca e chuva. Os dados foram submetidos à 
analises estatísticas de testes paramétricos e não paramétricos, comparando os 
tratamentos com e sem serapilheira. As avaliações feitas nas duas áreas na 
estação chuvosa não apresentaram diferença significativa para todas as 
variáveis avaliadas. Já, nas avaliações realizadas no período de seca, pode-se 
observar uma redução significativa (p < 0,05) nos teores de umidade 
gravimétrica (20-40 cm) nas parcelas sem serapilheira na área do Eucalipto 
maduro (-0,58 m³ m-³), enquanto o valor de p para este mesmo parâmetro (0-20 
cm), mostrou-se marginalmente afetado (p = 0.053). A redução correspondente 
foi de 9,23% (0-20 cm) e de 2,25% (20-40 cm). A remoção de serapilheira em 
plantios de eucalipto pode modificar o comportamento de umidade do solo em 
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razão da alteração da capacidade de retenção hídrica no solo, em especial no 
período de seca, podendo ocasionar diversos prejuízos a cultura por meio do 
desequilíbrio dos processos da ciclagem de nutrientes. Sendo assim, outros 
estudos devem ser realizados a respeito das possíveis implicações da remoção 
da camada de serapilheira, como por exemplo na fauna edáfica e parâmetros 
químicos do solo.  
 
Palavras-chave: Cerrado; Porosidade; Serapilheira; Solos Florestais; Umidade 
do Solo. 
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LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS PRINCIPAIS DOENÇAS 

BIÓTICAS EM Tectona grandis 
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A Tectona grandis (Teca) é uma espécie arbórea de grande importância no 
mercado madeireiro no país e surge como alternativa ao uso de outras espécies 
como a Swietenia macrophylla King e Torresea acreana Ducke, a Teca é 
considerada uma planta de fácil cultivo, rápido crescimento e possui madeira 
estável com grande resistência e durabilidade. Considerando a importância do 
estudo de doenças em espécies florestais, este trabalho tem como objetivo 
apresentar as principais doenças em Tectona grandis. A pesquisa foi uma 
revisão de literatura realizada durante o período de setembro a outubro de 2020, 
em revistas acadêmicas voltadas ao ramo florestal disponíveis nas plataformas 
on-line e em livros. Na busca de artigos relacionados ao tema foram utilizadas 
as seguintes palavras chaves: patologia; doenças; Teca; patógeno. Para a 
discussão foi utilizada a análise descritiva. Foram encontrados 25 artigos 
referentes as palavras chaves, onde 7 deles correspondiam ao objetivo deste 
trabalho, sendo utilizados para a composição dos resultados. Nos artigos 
selecionados, diversas doenças foram relatadas, tais como as manchas foliares, 
antracnose, podridão, murcha, cancro, rachamento e ataque de raizes.  Dentre 
as principais doenças ocasionadas por microrganismos, verificou-se um total de 
dez gêneros de fungos (Phomopsis sp.; Olivea sp.; Colletotrichum sp.; 
Ceratocystis sp.; Fusarium sp.; Tricoderma sp.; Phellinus sp.; Botryodiplodia sp.; 
Dothiorella sp.; Pseudoepicocum sp.) e dois gêneros de bactérias 
(Pseudomonas sp.; Agrobacterium sp.), observou-se que tais patógenos afetam 
principalmente as folhas e caules da planta e de modo geral para o controle das 
doenças são utilizados em maior escala o controle químico e genético.  Os 
resultados mostraram que existem poucos estudos relacionados a cultura da 
teca, tal característica está relacionada ao cultivo ainda recente da espécie. 
Apesar de ser caracterizada como espécie pouco suscetível a doenças e pragas, 
porém, a maioria das doenças existentes são ocasionadas por fungos, e algumas 
bactérias.  
 
Palavras-chave: Bactérias; Controle; Fitopatologia; Fungos; Teca. 
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EXPOSIÇÃO DE CLONES DE Eucalyptus spp. À MANCHA DE Calonectria 

pteridis, UMA POSSÍVEL ALTERNATIVA PARA O CONTOLE DA DOENÇA  

Duane Nascimento Oliveira - UFSCar (duane@ufscar.br) , Waldir Cintra de Jesus 

Junior – UFSCar (wcintra@ufscar.br), Marcia Magalhães de Arruda – UFSCar 

(cia.arruda72@gmail.com) 

A introdução de Eucalyptus spp. no Brasil para fins econômicos é descrita por 
volta do ano de 1904. O eucalipto se adaptou bem às condições 
edafoclimáticas do Brasil, somado a isso, investimentos no manejo silvicultural 
e melhoramento genético contribuíram para o aumento das áreas de florestas 
plantadas. Dentre as doenças que acometem o Eucaliptus spp. a de maior 
importância é a pertencente ao gênero Cylindrocladium spp., destacando-se a 
mancha foliar e desfolha causada por Cylindrocladium pteridis F. A. Wolf. 
(teleomorfo Calonectria pteridis). A doença foi relatada no Brasil em 1990, 
causando desfolha severa em plantações clonais de Eucaliptus grandi e 
atualmente está amplamente disseminada em todo o país. Dentre as espécies 
de Eucaliptus spp. algumas podem ser mais ou menos susceptíveis ao fungo. 
A colonização e desfolha reduzem a área fotossintética, acarretando em 
crescimento reduzido das plantas. Os sintomas da mancha são formados por 
lesões arredondadas ou irregulares que acometem toda a folha, as manchas 
podem variar de coloração de acordo com a espécie hospedeira e das 
condições do ambiente, de marrom palha a marrom púrpura e cinza; são 
delimitadas por halo clorótico, que divide o tecido afetado da parte sadia. A 
melhor indicação para o controle é a exploração de variabilidade genética, 
empregando espécies mais resistentes. Outras espécies de fungos do gênero 
Cylindrocladium spp. são associadas às manchas-de-Calonectria, porém a 
mais encontrada em plantios comerciais é a fase telomórfica Calonectria 
pteridis. O inóculo do patógeno pode ser introduzido na cultura através de solo 
ou substratos, contendo esporos ou fragmentos das hifas ou as estruturas 
resistentes do fungo, que podem chegar às casas de vegetação. A campo, 
para a maioria das espécies de eucalipto, há a susceptibilidade à doença, que 
se inicia por manchas pequenas, que progridem e se estendem por toda a 
lâmina foliar. A possibilidade de exposição de clones em ambiente controlado e 
em condições ambientais pode propiciar a visualização de materiais mais aptos 
à característica desejada, como no caso da mancha-de-Calonectria, a 
resistência ou moderada resistência. O conhecimento do comportamento de 
Eucaliptus spp. na epidemiologia do sistema patológico eucalipto – Calonectria 
pteridis, é pré-requisito básico para a definição de uma estratégia racional de 
manejo econômico, especialmente aqueles que interagem fortemente com a 
fenologia do seu hospedeiro. A elucidação quanto ao comportamento de clones 
de Eucaliptus spp. à mancha – de – Calonectria é indispensável, dado que a 
principal estratégia de manejo da doença é o emprego de materiais genéticos 
resistentes. Um maior conhecimento sobre a epidemiologia do patossistema 
pode contribuir para o desenvolvimento de novos conhecimentos técnico – 
científicos indispensáveis para o manejo racional de qualquer patógeno.   
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A FITOPATOLOGIA E A SILVICULTURA URBANA: UMA REFLEXÃO
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O  ambiente  urbano  não  é  o  ideal  para  a  vida  das  árvores,  seja  pela
impermeabilização  do  solo,  pela  poluição  do  ar,  injúrias  sofridas,  espaço
reduzido para crescimento ou pela falta de nutrientes e água. Por não estar em
sua condição ideal tais plantas tornam-se muito mais suscetíveis ao ataque de
patógenos  e  pragas  que,  em  ambientes  naturais  poderiam  não  ter  uma
importância tão significativa. Apesar disso, a fitopatologia e a silvicultura urbana
não são áreas que se comunicam com facilidade, havendo uma ausência de
conhecimentos  teóricos  e  práticos  que  abranjam  a  complexidade  destas
relações.  Deste  modo,  o  seguinte  resumo  tem  por  objetivo  incentivar  a
aproximação  entre  as  pesquisas  de  silvicultura  urbana  e  da  fitopatologia.
Visando  que,  estudos  mais  aprofundados  de  doenças  em árvores  urbanas
sejam  realizados  de  modo  a  determinar  doenças,  sintomas,  patógenos  e
formas de manejo que façam sentido para o meio urbano. Permitindo tanto que
a  fitopatologia  se  aproxime  mais  do  estudo  de  doenças  em  árvores  não
comerciais, quanto a silvicultura urbana compreenda com maior complexidade
as  relações  entre  os  patógenos  e  as  árvores,  auxiliando  no  manejo  das
doenças e melhorando a sanidade arbórea nas cidades. Tal incentivo se faz
necessário,  pois  as  pesquisas  na  área  de  silvicultura  urbana,  que  buscam
diagnosticar  a  arborização  dos  mais  diversos  locais,  quando  abordam  as
questões  fitossanitárias,  majoritariamente,  as  tratam  de  modo  superficial,
realizando análises visuais do indivíduo, e os considerando em estados “bons,
regulares  ou  ruins”  sem  que  haja  uma  investigação  mais  apurada  se  o
espécime possui a presença de pragas e microrganismos patogênicos, sendo
raras as análises que avaliam qual microrganismo está presente, e se este de
fato  possui  alguma correlação  com a  patologia  no  local.  Por  outro  lado,  a
fitopatologia possui trabalhos muito escassos que tratam de espécies arbóreas
presentes  nas  vias  públicas,  ou  se  as  quedas  arbóreas  tão  comuns  nas
cidades são causadas ou auxiliadas por microrganismos fitopatogênicos como
fungos, bactérias, vírus ou molicutes. A união efetiva da silvicultura urbana e da
fitopatologia pode ocorrer se além da análise visual, que deve ser o primeiro
passo mas não o único, os patógenos e pragas forem identificados à nível de
gênero, de modo que os sintomas visualizados possam ser correlacionados
com os organismos ali encontrados, sendo assim reconhecidos como agentes
causais da doença. Trazendo assim, avanços tanto para o estudo das doenças
em  plantas  quanto  para  a  silvicultura  urbana,  pois  questões  ligadas  a
fitossanidade das árvores presentes serão melhor esclarecidas, assim como se
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as árvores servem de reservatórios de doenças de importância agronômica,
dentro dos centros urbanos, poderão ser analisados. Apesar de não ser uma
tarefa simples, visto que, a identificação de patógenos e pragas demandam
recursos nem sempre disponíveis para silvicultores urbanos, e que a cidade
não pareça um ambiente adequado para os fitopatologistas, a união destes
conhecimentos traria resultados positivos para ambas as áreas. 

Palavras-chave: Arborização; Fitopatologia; Pragas 
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RESUMO 

A murcha bacteriana (Ralstonia solanacearum) é uma das principais doenças 
da cultura do eucalipto (Eucalyptus spp.), responsável por enormes prejuízos 
aos produtores. As estratégias de manejo baseiam-se principalmente na 
utilização de materiais com níveis de resistência ao patógeno. Porém, para que 
o manejo seja realizado de forma eficiente, com base científica, há 
necessidade de entendimento dos diversos fatores envolvidos no 
desenvolvimento da doença. Diante do exposto há necessidade de maior 
compreensão sobre a epidemiologia (estrutura e comportamento) do 
patossistema R. solanacearum - Eucalyptus spp. Assim, este trabalho teve por 
objetivo estudar a dinâmica espaço-temporal da murcha bacteriana do 
eucalipto, em condições naturais de infecção em plantio comercial. Para tal foi 
instalado um experimento em plantio comercial, no estado do Maranhão, 
empregando-se o clone FGCA0385 de eucalipto (E. urophylla var. platyphylla).  
O delineamento experimental foi em blocos sequenciais com quatro repetições 
composta por 450 plantas, subdivididas em nove linhas com 50 plantas por 
linha e espaçamento 3x3 metros. A quantificação da incidência da doença foi 
efetuada por um ano. A análise espacial da doença foi realizada determinando-
se o Índice de Dispersão (ID), a Lei de Taylor Modificada e a Análise da 
Dinâmica e Estrutura de Focos (ADEF). Para análise temporal plotou-se a 
curva de progresso da incidência doença, sendo os dados analisados por meio 
de análise de regressão linear simples, ajustados para três modelos empíricos, 
Logístico, Monomolecular e Gompertz. Das plantas avaliadas, 6,44% 
apresentaram sintomas da doença, com incidência média de 5,28%. O número 
total de focos foi de 69, dos quais 44 foram focos unitários. Ademais, observou-
se que os focos possuem maior comprimento na direção da linha de plantio e 
não apresentou compactação. No tocante ao Índice de Dispersão (ID), a 
maioria das parcelas avaliadas apresentou dispersão ao acaso, porém, quando 
se aplicou a Lei de Taylor Modificada a dispersão apresenta-se agregada. O 
modelo Monomolecular foi o que mais se ajustou aos dados, estimando 
incidência de 48,98% no sétimo ano de estudo para murcha bacteriana do 
eucalipto. Com base nos resultados verifica-se que a incidência da doença teve 
comportamento diferente nas parcelas estudadas. Para o Índice de Dispersão 
(ID), o aumento da incidência da doença favoreceu o padrão de agregação e a 
redução do número de focos unitários. A Lei de Taylor Modificada mostrou 
padrão de agregação para plantas sintomáticas de murcha bacteriana, embora 
o padrão de agregação demonstrado pela LTM fosse fraco. Tais informações 
sugerem que as plantas já vieram contaminadas do viveiro.  
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FERTILIZAÇÃO SILICATADA COM MICROSSILICA PODE SER USADA
PARA CONTROLAR O PSLÍDEO DE CONCHA EM FLORESTAS DE

EUCALIPTO?
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O  ataque  de  insetos  pragas,  dentre  elas  o  psilídeo  de  concha  Glycaspis
brimblecombei  Moore  (1964),  tem  sido  um  dos  grandes  entraves  para  a
expansão  da  eucaliptocultura  no  Brasil.  A  aplicação  de  silício  (Si)  tem  se
apresentado como uma boa estratégia para o controle de insetos sugadores de
seiva.  A  microssílica  é  um  resíduo  da  atividade  metalúrgica  com  grandes
quantidades desse elemento na sua composição. Sua acumulação nos pátios
das empresas geradoras ou em aterros industriais constitui um grave problema
ambiental. O objetivo deste estudo foi verificar se a fertilização silicatada com
microssílica tem potencial para o controle do psilídeo de concha, na cultura do
eucalipto. O delineamento experimental foi em faixas com cinco tratamentos,
distribuídos em oito blocos casualizados. Foi utilizada a microssílica (teor de
SiO2 4,18%) como fonte de silício,  aplicada via  solo e foliar,  em diferentes
dosagens. Os fatores avaliados foram número de ovos e de ninfas do psilídeo
de concha e o teor de clorofila das folhas de eucalipto. No experimento via solo
as  dosagens  de  silício  não  apresentaram  efeito  significativo.  No  entanto,
quando a aplicação foi foliar, houve redução no número de ovos e de ninfas do
psilídeo de concha. O teor de clorofila não foi afetado pelo tipo de aplicação,
solo ou foliar, em nenhumas nas dosagens testadas. As quantidades de ovos e
ninfas  variaram  ao  longo  dos  meses  apresentando  baixos  coeficientes  de
correlação com a precipitação mensal. A aplicação de microssílica em plantios
de  eucalipto  é  uma  estratégia  importante  para  solucionar  o  problema  da
destinação desses resíduos sólidos e se mostrou eficaz para o controle do
psilídeo de concha, quando aplicado via foliar. 

Palavras-chave:  Controle  de  pragas;  Glycaspis  brimblecombei;  Nutrição
mineral; Silício.
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A ordem Odonata (Insecta) é uma ordem composta por insetos conhecidos 
popularmente por libélulas, donzelinha, entre outros. A ordem apresenta três 
subordens Anisoptera, Zygoptera e Anisozygoptera, mas apenas as duas 
primeiras estão presentes na região neotropical e consequentemente no Brasil. 
Os membros da ordem estão intimamente ligados ao estado de conservação de 
seus habitats e por isso são considerados bioindicadores. Embora possua 
grande importância ecológica, ainda há pouco conhecimento sobre a riqueza de 
odonatas na região Norte, a exemplo, o estado do Pará não possui nenhuma 
lista de espécies publicada. A região da Volta Grande do Xingu é conhecida por 
ter alto endemismo de alguns grupos como Actinopterygii, que pode se aplicar a 
outros grupos que ainda não tem sua fauna conhecida no local, como por 
exemplo, a ordem Odonata. A falta de informação e as constantes alterações 
antrópicas vêm sendo empecilhos na preservação desses e de outros grupos. 
Nesse sentido, esse trabalho teve como principal objetivo realizar o 
levantamento e identificação das espécies de Odonata (Insecta) de igarapés da 
Volta Grande do Xingu, Pará. As coletas foram realizadas em 20 igarapés na 
região da Volta Grande do Xingu em setembro de 2019, no período de estiagem. 
Em cada igarapé foi delimitado um transecto de 100 metros, o qual foi divido em 
20 segmentos de 5 metros onde foi utilizada a metodologia de varredura em 
áreas fixas com auxílio de rede entomológica para a coleta dos indivíduos 
adultos de Odonata. Após a coleta os indivíduos adultos de Odonata foram 
inseridos em envelopes de papel. Identificados com auxílio de chaves 
taxonômicas. E acondicionados em cartões e naftalina no Laboratório de 
Ecologia – LABECO da Universidade Federal do Pará – UFPA, Campus de 
Altamira. Foram coletados 526 espécimes ao total, onde foram identificados 
duas subordens, nove famílias, 27 gêneros e 54 espécies. A subordem mais 
abundante foi Zygoptera com 374 indivíduos divididos em sete famílias, 14 
gêneros e 33 espécies, seguida da subordem Anisoptera com 152 indivíduos 
divididos em duas famílias, 13 gêneros e 21 espécies. As famílias com mais 
indivíduos coletados foram Calopterygidae (n= 175) e Libellulidae (n=151) Os 
gêneros mais abundantes foram Mnesarete (n=92), Hetaerina (n= 83) e 
Erythrodiplax (n= 71). Esses dados nos permitem auxiliar no aumento do 
conhecimento da fauna de Odonata em igarapés da Volta Grande do Xingu, 
região que está sob intensa pressão antrópica. E com isso auxilia na redução da 
lacuna Wallaceana, com mais uma área amostrada para o estado do Pará. Este 
trabalho também evidencia a importância da formação de grupos de pesquisa no 
interior da Amazônia, para auxiliar no conhecimento da biodiversidade. 
 
 
Palavras-chave: Ambientes aquáticos; Anisoptera; Insetos aquáticos; Zygoptera  
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A introdução de insetos pragas é um exemplo que ilustra como o transporte e o 
cultivo de plantas ao redor do mundo favoreceu também a movimentação de 
organismos que utilizam essas espécies como hospedeiras. Estudos mostram 
que os custos de controle e erradicação de uma praga agrícola e/ou florestal são 
muito superiores aos custos de prevenção da invasão. Nesse sentido, estudos 
que mapeiem as regiões com maiores probabilidades de invasão são 
fundamentais para o planejamento de ações fitossanitárias que objetivem 
impedir a introdução de espécies. A espécie Eucalyptolyma maideni Froggatt 
(1901) é um inseto exótico praga do eucalipto recém incluído na lista de pragas 
quarentenárias ausentes (PQA) do Ministério de Agricultura Pecuária e 
Abastecimento é uma praga. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar 
o risco de invasão biológica por E. maideni no Brasil em diferentes cenários de 
mudanças climáticas, aferindo os possíveis impactos dessa espécie na 
Eucaliptocultura brasileira por meio da quantificação dos municípios produtores 
de eucalipto que estão em áreas adequadas para a ocorrência desse inseto. 
Para isso, utilizaram-se modelos de distribuição de espécies (MDEs) com o 
algoritmo de entropia máxima implementado no software MaxEnt. Este algoritmo 
de aprendizado de máquina estima a probabilidade cumulativa de entropia 
máxima com base em registros de ocorrência de espécies e variáveis 
ambientais. Análises espaciais foram utilizadas para identificar as áreas de 
produção de eucalipto sob risco de ataque, adicionalmente utilizando-se os 
dados de adequabilidade climática para a espécie e o mapa de risco gerado por 
Early et al. (2016) que varia de 0 (Sem risco) a 1 (Alto risco) foi gerado o mapa 
das áreas com risco de invasão considerando a probabilidade de invasão e 
estabelecimento. Os modelos foram ajustados com base nas condições 
climáticas do presente e depois projetados para condições futuras previstas para 
2050 e 2070 usando dois cenários de mudança climática representando 
emissões de gases do efeito estufa intermediárias (RCP4.5) e elevadas 
(RCP8.5). As áreas preditas como adequadas e ótimas para a espécie estão 
distribuídas em todas as regiões do Brasil. O modelo estimou um aumento nas 
áreas adequadas e ótimas para E. maideni em todos os anos e cenários de 
mudanças climáticas avaliados, sendo maior no cenário RCP 4.5 em 2050 

(13.6% e 30.6%, respectivamente). Na região sudeste, que compreende 41.9% 
da área plantada de eucalipto no Brasil, o maior aumento na distribuição de E. 
maideni foi previsto no cenário RCP 8.5. Ao quantificarmos o número municípios 
brasileiros produtores de Eucalipto que estão sob risco de invasão pela espécie, 
temos que, dos 2701 municípios produtores, 1738 estão dentro da faixa 
adequada, enquanto 1327 municípios estão na faixa ótima para E. maideni. Com 
base em dados climáticos atuais, a espécie apresentou alto risco de introdução 
e estabelecimento com até 0,90 para a região nordeste. Esses dados mostram, 
portanto, que a eucaliptocultura brasileira corre demasiado risco caso E. maideni 
seja introduzida no país. Os resultados deste estudo podem ser utilizados por 
autoridades fitossanitárias para estabelecimento de medidas fitossanitárias 
preventivas contra a invasão de E. maideni no Brasil.  
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A Orthezia praelonga (cochonilha) é uma das principais espécies-pragas agrícolas 

brasileiras, proporcionando diversos danos à várias culturas brasileiras, o que tem 

culminado em prejuízos à inúmeros agricultores. Considerando os malefícios 

associados à atuação da espécie para a agricultura, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a eficiência de potenciais inseticidas à base de Mentha × piperita (hortelã-

pimenta), híbrido do cruzamento de Mentha aquatica e Mentha spicata, para o controle 

das cochonilhas. Esta pesquisa surge como resposta a pouca produção científica 

sobre as propriedades desse híbrido no manejo de insetos-praga. O trabalho foi 

desenvolvido em um viveiro residencial particular, situado no município de Imperatriz 

– MA. Foram testadas duas misturas diferentes a base de hortelã-pimenta em três (3) 

plantas de Echeveria elegans infestadas com o inseto-praga, cada planta recebeu 

apenas um tratamento. Os tratamentos utilizados foram: controle (somente água); chá 

de hortelã-pimenta (25 folhas fervidas em 300ml de água por 7 min); e hortelã-pimenta 

com detergente líquido comercial (250ml de água + 50 ml de detergente + 25 folhas 

maceradas), aplicados com o auxílio de um pulverizador atomizador manual a uma 

distância de 30 cm das plantas, distribuindo o jato de forma homogênea. Foram 

retiradas e isoladas individualmente as sete folhas mais infestadas de cada planta, 

representando 7 repetições por tratamento, totalizando 21 unidades experimentais. As 

folhas retiradas foram colocadas individualmente em sacos plásticos transparentes 

com pequenos furos. Inicialmente, foram contadas todas as cochonilhas vivas com o 

auxílio de uma lupa. Foram feitas recontagens às 24h, 48h e 72h após a aplicação 

dos tratamentos (AAT) para o acompanhamento da mortalidade dos indivíduos. Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de comparação entre 

médias (Tukey) com o auxílio do software Past 4.02, à 5% de significância. Às 48h 

AAT o tratamento à base de hortelã-pimenta e detergente expressou a maior média 

de mortalidade cumulativa (3,28±1), com uma eficiência de 100% de mortalidade, 

seguido pelo tratamento com chá de hortelã pimenta (65%), os quais se mostraram 

estatisticamente superiores ao controle (0%) (p<0,05). O tratamento com o chá de 

hortelã-pimenta alcançou eficiência de mortalidade próxima à da mistura da planta e 

detergente apenas no período de 72h AAT (90%). Assim, ambos os tratamentos à 

base de hortelã-pimenta se mostraram eficientes para o controle de Orthezia 

praelonga, com destaque ao tratamento com a mistura de hortelã com detergente 

líquido comercial, que obteve os maiores valores médios de mortalidade, e de forma 

mais rápida, em comparação aos demais tratamentos. 

 

Palavras-chave:  Cochonilha; Inseto-praga; Mentha × piperita 
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Gerromorpha é uma infraordem de insetos semi-aquáticos pertencente a 
Heteroptera, os quais habitam ecossistemas aquáticos, especificamente se 
deslocando sobre a superfície da água. São predadores e dependem das 
condições do hábitat, sendo sensíveis a modificações na integridade do 
ambiente, sendo considerados bioindicadores para avaliar como mudanças na 
estrutura dos corpos d’água afetam os organismos aquáticos. A retirada da 
vegetação para implantação de atividades de cunho econômico, como 
agricultura e pastagem, altera a qualidade da água, a integridade dos 
ecossistemas aquáticos e a sua biodiversidade. Uma forma de avaliação 
qualitativa das condições desses ambientes é através do Índice de Integridade 
de Hábitat (IIH), assim pode ser relacionado com a diversidade beta a fim de 
comparar a diversidade de espécies ao longo de um gradiente ambiental, 
portanto mede a variabilidade na composição de espécies entre unidades de 
amostragem para uma determinada área em uma escala espacial, sendo em 
nosso estudo os tipos de uso de terra. Desta forma, a presente pesquisa teve 
como objetivo avaliar como os diferentes tipos de uso de terra, além da retirada 
da vegetação ripária afetam a diversidade beta de Gerromorpha. Foram 
amostrados 48 córregos no estado de Goiás, em áreas de pasto, lavoura e 
floresta. Em cada córrego foi selecionado um trecho amostral de 100 m, 
subdividido em 20 segmentos de cinco metros cada, onde os organismos foram 
coletados com rapiché e posteriormente armazenados em etanol 85%. Além 
disso, para cada córrego também foi aplicado o IIH, que pode variar de 0 a 1, em 
que quanto mais próximo de 1, mais íntegro é considerado o ambiente. Para 
calcular a diversidade beta usamos o índice de sorensen e a função betadisper 
no R. Foram coletados 4191 indivíduos, 24 espécies, nove gêneros e quatro 
famílias. A diversidade beta não se diferenciou entre as categorias de uso 
(F=0,937, GL= 2, p=0,399). Analisando os resultados do índice de integridade 
aplicado, observamos que os valores estão acima de 0,50 (variando de 0,51 a 
0,98). Devido a essa baixa variação, isso pode indicar que mesmo os ambientes 
de pasto e lavoura ainda mantêm parcialmente a vegetação ripária, o que 
permite aos Gerromorpha condições de permanecer nestes ambientes. Além 
disso, córregos em floresta, próximos aos córregos em áreas de pastagem e 
lavoura, podem funcionar como fonte e auxiliar na manutenção da diversidade, 
desde que mantida a vegetação de entorno destes corpos d’ água. Assim, a 
manutenção da vegetação ciliar no entorno dos córregos é capaz de manter a 
diversidade de Gerromopha, reforçando assim a necessidade do cumprimento 
do código Florestal (LEI Nº 12.651 DE 25 DE MAIO DE 2012), no inciso III do 
parágrafo único, artigo 1°, para assegurar a preservação da biodiversidade nos 
ambientes aquáticos. 
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A conversão das áreas naturais em áreas produtivas e ou urbanas, modifica a 

estrutura e o funcionamento dos corpos de água, principalmente aqueles de 

baixas ordens, levando a alteração das características limnológicas e diminuição 

da biodiversidade aquática, como peixes, macroinvertebrados e outros 

organismos aquáticos. Dentre os macroinvertebrados, os insetos aquáticos são 

sensíveis a alterações ambientais e respondem rapidamente as pequenas 

mudanças ocorridas nos ecossistemas aquáticos. Os Heteroptera aquáticos 

(Gerromorpha) e semi-aquáticos (Nepomorpha) são predadores e habitam 

vários tipos de ambientes aquáticos. Estes organismos vêm mostrando boas 

respostas a alterações ocorridas nos ambientes aquáticos. Dessa forma 

avaliamos a congruência de gêneros de Nepomorpha e Gerromorpha com as 

variáveis ambientais, em riachos no ecótono Cerrado-Amazônia, no estado de 

Mato Grosso. Foram realizadas coletas em 12 riachos, pertencentes a bacia do 

rio Suiá-Miçú e afluentes do rio Xingu, no mês de setembro (seca) de 2008. O 

rio Suiá-Miçú é um dos principais afluentes da margem direita do rio Xingu, e 

está situado no ecótono entre o Cerrado e Floresta Amazônica, na área 

caracterizada como “Arco do Desmatamento”. Os Heteroptera foram amostrados 

em transecções fixas de 100 m, divididas em 20 segmentos. Para avaliar a 

integridade de habitat em cada riacho foi aplicado o Índice de Integridade de 

Habitat (HII). Foram mensuradas as variáveis ambientais: condutividade elétrica, 

turbidez, profundidade e índice de vegetação diferenciada normalizada (NDVI). 

Para avaliar a congruência entre a composição de gêneros e as variáveis 

ambientais utilizamos uma Análise de Coordenadas Principais com 

logaritmização e Bray Curtis (PCoA). Para as variáveis ambientais utilizamos 

uma Análise de Componentes Principais (PCA), com os dados padronizados e 

com os eixos destas duas ordenações realizamos a análise de Procrustes e o 

Teste de permutação de Procrustes (PROTEST), as análises foram realizadas 

no ambiente R. Foram coletados 256 indivíduos distribuídos em oito famílias e 

20 gêneros, dos quais 12 gêneros são pertencentes a Nepomorpha e oito a 

Gerromorpha, os gêneros mais abundantes foram Limnocoris (n=121) e 

Rhagovelia (n=32). Naucoridae foi a família mais diversa. A comunidade de 

Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos apresentou congruência com as 

variáveis ambientais (R=0,56, m2= 0,69, p= 0,016). Este resultado indica que os 

fatores ambientais analisados estão estruturando a comunidade de Heteroptera. 

Assim, alterações no uso do solo no entorno dos riachos ocasionam mudanças 

na estrutura dos ambientes e na qualidade da água, que, por sua vez, provocam 
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alterações nos gradientes ambientais e consequentemente na fauna. E que 

mesmo em nível de gênero os Heteroptera respondem as variáveis ambientais, 

o que economiza tempo e dinheiro em estudos com objetivo de monitoramento 

e avaliação do impacto sobre a fauna.  

 

Palavras-chave: Arco do desmatamento; Concordância; Insetos aquáticos; 

Gerromorpha; Nepomorpha. 
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QUANTIFYING CARBON STOCK IN ROOT BIOMASS OF YOUNG FOREST 
RESTORATION STANDS IN RONDONIA, BRAZIL 
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Methods for measuring and monitoring aboveground biomass (AGB) are 
relatively well established but those for belowground biomass (BGB) are less 
developed and not frequently used in the field. However, BGB quantification is 
crucial to calculate the carbon stock-changes from different land-use categories 
such as forest lands, and ultimately serve the basis to greenhouse gas 
inventories at different levels. Direct measurement of tree root biomass is 
laborious, time-consuming, and expensive, requiring calibration by indirect 
approaches. Although some procedures to quantify biomass and carbon stocks 
of tropical forest, such as Amazon, are available, they may not perform well to 
young reforestation stands. This study deals with the quantification of individual 
belowground biomass (BGB) and carbon (CBGB) stocks in young mix-species 
forest stands established in Rondonia State, Brazil. We compared twelve 
approaches to estimate BGB from AGB, which is easier to measure and cost-
effective, i.e., regression and root-to-shoot ratio (R) using field data and existing 
literature. Data came from 50 trees that were felled, excavated up to 1-m depth 
and weighted. For each felled tree it was measured diameter at breast height 
(dbh) and height (h) using fiber tape. The fresh-weight AGB fractions (stem, 
branches, leaves and miscellaneous) were separated and weighed in the field 
with a digital scale of 10-g precision. The BGB was also weighed in the field after 
being excavated to a depth of 1 m. All living and visible roots less than 2 mm 
diameter were cleaned up and separated previously to weighing by the same 
device used for AGB. Samples of 200 to 500 g for each biomass fraction were 
brought to laboratory and oven dried at 65-70oC up to constant weight. The ratio 
of dry biomass to fresh weight biomass was applied to convert the total fresh 
weight to dry biomass. Carbon fractions of BGB (CFBGB) and AGB (CFAGB) was 
determined in laboratory by the dry combustion method by using a LECO-144 
analyzer. For the AGB, weighted values were calculated from carbon fractions of 
stem, branches, leaves and others (fruits, flowers, and buds, when present). 
Trees dbh and h varied from 3.7 to 17.0 cm and 4.3 to 14.3 m, respectively. Roots 
accounted for 18.1±8.1% of the total living dry biomass, with an average R of 
0.23±0.14. Root of mean square error (RMSE), percentage bias (%Bias), and 
graphical residual distribution were used for comparisons. A simple straight line 
regression model provided the most accurate and precise estimates of CBGB as a 
function of carbon aboveground biomass (CAGB). Mean R and literature 
approaches were not reliable in our study. We concluded that belowground 
biomass carbon can be satisfactorily estimated from aboveground biomass. 
 
Key-words: Amazon forest; Belowground biomass; Regression models 
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BIODIVERSIDADE FLORÍSTICA DOS COMPONENTES HERBÁCEO E 
ARBUSTIVO DAS PRAÇAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS 

E AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
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As paisagens urbanas são estruturadas pelo conjunto de prédios, vias de 
circulação e áreas verdes. Estas áreas incluem praças, jardins e canteiros; 
além de outras que estimulam a socialização, o lazer e o contato com a 
natureza. Essa breve explanação mostra a importância da biodiversidade da 
flora urbana para proporcionar suporte ao desenvolvimento e a melhoria da 
qualidade de vida. Sendo o conhecimento dessa biodiversidade proporcionado 
pelos trabalhos de florística que além de possibilitarem  esse conhecimento 
subsidiam dados para manejo e planejamento de novos projetos de ambientes 
a ser conservados. Diante do exposto, o trabalho objetivou realizar um 
levantamento florístico das espécies herbáceas e arbustivas localizadas nas 
praças do Centro De Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Foram levantadas, pela confecção 
das exsicatas, todas as espécies herbáceas e arbustivas localizadas nas três 
praças do CCHSA (situado na microrregião do Brejo Paraibano, de clima 
conforme Köppen do tipo As’’ – Zona Tropical com verão seco) e considerados 
todos os níveis de desenvolvimento, classe de altura, sanidade, classificação 
em nome e família botânica (seguindo o sistema de classificação proposto pela 
APGIII) e em exóticas (espécie introduzida fora da sua área/país de origem, 
ecossistema ou região) ou nativas (natural de um determinado país de origem, 
ecossistema ou região). Os dados foram tabulados e calculada a frequência. 
Nas três praças foram catalogadas 12 famílias botânicas, 15 gêneros e 17 
espécies ornamentais. As famílias mais representativas foram Asparagaceae 
com três espécies, seguida de Commelinaceae, Euphorbiaceae e 
Nyctaginaceae com duas espécies cada. Dentre os 15 gêneros amostrados 
apenas Tradescantia e Bougainvillea foram representados por duas espécies 
cada. Zoysia japonica STEUD e Duranta erecta aurea L. foram as mais 
expressivas em número de indivíduos e presentes em 100% das praças, por 
serem espécies de forração e bordadura, respectivamente, logicamente 
apareceram com maior frequência. Bougainvillea spectabilis willd foi a espécie 
mais representativa com 28% dos indivíduos e 66% de frequência nas áreas 
estudadas. 70% das espécies foram classificadas como exóticas e 30% como 
herbáceas e arbustos nativos brasileiros. Pode-se afirmar que as praças do 
CCHSA seguem um padrão paisagístico, evidenciado pela frequência das 
espécies amostradas, principalmente as de forração e bordadura, o que realça 
uma harmonia entre os espaços paisagísticos. Além de propiciar bem-estar 
humano para os que ali frequentam e servir de modelo à implantação e o 
manejo de novas áreas. É certo que há uma predominância de espécies 
exóticas utilizadas na ornamentação das áreas, dado que deve ser considerado 
pelo poder público ao adotar medidas como incentivo ao plantio de espécies 
nativas, visando a aproveitar o potencial de biodiversidade florística local. 
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Portanto tais resultados geram informações qualitativas e quantitativas 
fundamentais para um planejamento adequado no manejo das áreas verdes 
(praças, canteiros e jardins), não apenas da Universidade, mas de toda a 
região circunvizinha. Além do que trabalhos dessa natureza proporcionam 
subsídios a aulas práticas e contribuem com dados de comportamento e 
adaptação das espécies ornamentais a região de estudo. 
 
Palavras-chave: Flora; Levantamento; Ornamentais; Urbanismo 
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USO DA MODELAGEM MISTA PARA A CALIBRAÇÃO DE EQUAÇÕES DE 
VOLUME DE Acacia Mearnssi DE WILD.  
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O volume de madeira é a variável mais importante em um inventário florestal, 
essa variável de difícil mensuração é estimada por equações volumétricas. O 
ajuste dos modelos de volume pelo método tradicional, no qual os dados são 
obtidos por meio de cubagem de várias árvores, é a maneira mais utilizada para 
obter equações de volume. Esse método demanda esforço e é uma prática 
onerosa. Alternativas têm sido desenvolvidas com o intuito de diminuir a 
amostragem de árvores e obter resultados de estimativas semelhantes ao 
método tradicional, destacando-se a modelagem mista aplicada para calibrar 
equações.  Neste trabalho, foi investigada a modelagem mista para calibrar 
equações de volume em povoamentos da espécie acácia-negra, dada a 
importância dessa espécie para a silvicultura brasileira. O objetivo geral da 
pesquisa foi calibrar o modelo de volume de Schumacher-Hall por meio da 
predição de efeitos aleatórios e comparar essas com as equações obtidas por 
meio da abordagem tradicional. Os objetivos específicos foram: i) ajustar o 
modelo de volume de Schumacher-Hall por idade pelo método tradicional; ii) 
ajustar o modelo de volume de Schumacher-Hall pelo efeito fixo da modelagem 
mista e iii) calibrar o modelo misto a nível de idade utilizando de 1 a 5 árvores 
(sendo as maiores em diâmetro à altura do peito), uma árvore aleatória e três 
árvores sendo a menor, a média e a maior. Os dados foram oriundos de plantios 
de acácia-negra (Acacia mearnsii) nos municípios de Cristal, Encruzilhada do 
Sul e Piratini, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A calibração foi avaliada 
a nível de idade e a abordagem foi desenvolvida em duas bases de dados, a 
primeira de 670 árvores com idades de 1 a 10,75 anos e a segunda de 721 
árvores com idades entre 5 e 14 anos. As variáveis mensuradas foram diâmetro 
à altura do peito, altura total e volume do fuste com casca. Os resultados das 
equações calibradas foram comparados com o método tradicional (amostragem 
de várias árvores para ajustar modelos). As estatísticas utilizadas para a 
avaliação das equações foram o coeficiente de determinação, o erro padrão da 
estimativa, análise de resíduos e análise gráfica da relação entre o volume 
observado e estimado. A calibração das equações mistas possibilitou a obtenção 
de estimativas próximas as do método tradicional, entretanto, com uma redução 
considerável do número de árvores amostradas para realização da cubagem. O 
método de calibração mais apropriado foi o de três árvores, correspondendo a 
árvore média, a árvore média menos dois desvios e a árvore média mais dois 
desvios (em relação ao diâmetro à altura do peito). A modelagem mista aplicada 
para calibração de equações de volume é apropriada e é uma técnica com 
potencial para aplicações práticas em inventários florestais. Os resultados 
evidenciam que as equações de volume podem ser calibradas a nível de idade 
do povoamento por meio da amostragem de três árvores. Considerando que pelo 
método tradicional, são cubadas 50 árvores em média em um inventário florestal 
de uma floresta, a redução seria de 94%. 

Palavras-chave: Amostragem de Árvores; BLUP; Cubagem; Efeitos Aleatórios 
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O mulching natural, utiliza biomassa vegetal morta como um agente físico que 
promove o sombreamento do solo, diminuindo a chegada de radiação luminosa 
imprescindível para o crescimento de plantas do tipo C4, reduzindo assim a 
matocompetição entre as espécies nativas e as gramíneas exóticas, além disso, 
pode favorecer o estabelecimento de plântulas já que mantem a umidade local. 
Considerando a escassez de estudos focados no impacto desse método na 
restauração ecológica, analisamos a relação do mulching natural com o 
estabelecimento de plântulas nativas e sua contribuição no controle de gramíneas 
exóticas. Implantamos os tratamentos em uma área de restauração ecológica por 
plantio em faixas, localizada no município de Itapira-SP. O tratamento com mulching 
natural consistiu em roçado total da área por capina química com aplicação do 
herbicida Roundup®, deixando a gramínea seca depositada na área. Já no 
tratamento controle, após a capina química, a gramínea foi retirada com roçada 
manual, deixando o solo exposto. Após oito meses da implantação, amostramos 
todas as plântulas em cada um dos tratamentos, totalizando 200 parcelas de 50 cm 
x 50 cm. Consideramos plântulas todos os indivíduos de espécies arbóreas com 
menos de 50 centímetros de altura. Calculamos a riqueza, abundância, e a relação 
da frequência de plântulas com a altura do mulching natural.  Amostramos um total 
de 8 espécies com 42 plântulas, sendo que apenas uma não foi identificada. A maior 
abundância e riqueza de espécies foram encontradas no tratamento com mulching 
natural (n = 34 indivíduos; 8 espécies) sendo as mais abundantes, Schinus 
terebinthifolia Raddi (14 indivíduos) seguida por Solanum mauritianum Scop. (11 
indivíduos) e Platypodium elegans Vog. (3 indivíduos). No tratamento controle, as 
espécies mais abundantes foram P. elegans e S. terebinthifolia, ambas com 3 
indivíduos. Registramos a presença de gramíneas exóticas em apenas 13% das 
parcelas do tratamento com mulching natural e em 67% das parcelas controle, ou 
seja, aquelas que não possuiam o mulching natural. A maior frequência de plântulas 
no tratamento com mulching natural ocorreu entre as alturas 21 cm e 37 cm. A 
cobertura morta ou mulching natural já foi relatada em outros estudos como capaz 
de dificultar a chegada de luz ao solo, contribuindo para o controle de gramíneas 
exóticas, além disso, mantém um microclima favorável para o estabelecimento de 
plântulas de espécies arbóreas. Em nosso trabalho verificamos que o método de 
mulching natural favoreceu o estabelecimento de plântulas de espécies arbóreas, 
contribuiu para o controle de gramíneas exóticas, e que a sua altura ideal deve ser 
entre 21 cm e 37 cm. Sugerimos que práticas de manejo adaptativo como a de 
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mulching natural devem ser implantadas em áreas de restauração ecológica, pois 
favorecem o estabelecimento de plântulas e contribuem no controle de gramíneas 
exóticas. 
 

Palavras-chave: Cobertura Morta; Matocompetição; Microclima; Restauração 

Ecológica; Plantio em faixas.  
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A arborização contribui para uma série de benefícios, como a melhoria da 
qualidade do ar, amenização climática e sensação de bem-estar. O 
levantamento florístico de uma determinada área arborizada é fundamental para 
seu planejamento e adequado manejo. Diante disso, o presente estudo teve 
como objetivo conhecer e avaliar a composição florística da vegetação arbórea 
do campus Nova Venécia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo (IFES). O campus de Nova Venécia apresenta uma 
área de 5,7 ha e localiza-se na porção urbana do município de Nova Venécia - 
ES, às margens da rodovia BR-381. O clima é classificado como tropical com 
inverno seco (Aw), com temperatura e precipitação médias anuais de 23,1 °C e 
1.255 mm, respectivamente. A vegetação característica da região é a Mata 
Atlântica e o tipo de solo predominante é o Latossolo Amarelo. Para o 
levantamento florístico, foi realizado inventário tipo “censo” no mês de novembro 
de 2020, no qual foram identificados todos os indivíduos com diâmetro do fuste 
com casca igual ou superior a 2,5 cm. A medição do diâmetro mínimo foi 
realizada a 1,30 metro de altura em relação ao nível do solo (DAP), com a 
utilização de uma fita diamétrica. A tabulação e análise dos dados foram 
realizadas em planilha eletrônica do software Microsoft Excel® versão 2016. A 
nomenclatura dos nomes científicos foi conferida utilizando as bases de dados 
da plataforma Plantminer. Ao todo, foram levantados 390 indivíduos arbóreos de 
72 espécies, pertencentes a 64 gêneros taxonômicos. Esses indivíduos 
pertencem a 31 famílias, sendo as famílias Fabaceae (33,3%), Anacardiaceae 
(14,8%) e Bignoniaceae (12,6%) as mais representativas. A família Fabaceae 
apresentou maior riqueza específica, com um total de 19 espécies identificadas. 
Mangifera indica L. (9,5%), Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 
(7,7%) e Acacia mangium Willd. (5,7%) foram as espécies encontradas em maior 
número. Espécies nativas representaram 58,5% dos indivíduos inventariados, 
enquanto que exóticas representaram 41,5%. Desta forma, foi evidenciado que 
a arborização do campus Nova Venécia do IFES apresenta uma elevada riqueza 
de espécies e um percentual predominante de espécies nativas, o que 
proporciona conservação e valorização da flora local. 
 
Palavras-chave: Inventário; Florestal; Arbóreas; IFES 
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A lei Resolução CONAMA, nº 406 de 02/02/2009 e a Instrução Normativa nº 4 
de 13/05/2011, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente estabelecem a 
obrigatoriedade do cálculo do volume de árvores em pé por meio de equação de 
volume para planos de manejo florestais sustentáveis a partir do segundo Plano 
Operacional Anual - POA. Alguns modelos nem sempre se ajustam bem a todas 
as espécies e condições de cada local, principalmente na região amazônica, por 
sua enorme diversidade de espécies, portanto, nota-se a importância do ajuste 
de equações específicas para cada conjunto de dados. Portanto, esse trabalho 
teve como objetivo avaliar dois modelos para estimar o volume de madeira de 
espécies nativas e calcular o fator de forma médio das espécies, comparando 
com o fator de forma médio utilizado na Amazônia. Os dados utilizados nesse 
trabalho foram coletados na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
do rio Arimum, na Reserva Extrativista Verde Para Sempre, localizada no 
município Porto de Moz, Pará, sob as coordenadas geográficas 02°03'06,7 '' S 
de latitude e 52°22'28,8'' W, com classificação do clima no município do tipo Am, 
de acordo com Köppen. Os solos dominantes da área são de origem sedimentar, 
representados pelas classes dos Latossolos (Amarelo e Vermelho) e dos 
Argissolos (Vermelho e Amarelo). Foram cubadas 54 árvores, distribuídas em 5 
espécies, sendo elas: Dinizia excelsa Ducke, Dipteryx odorata (Aubl.) Willd., 
Manilkara huberi (Ducke) Chev., Ruizterania albiflora (Warm.) Marc.-Berti e 
Caryocar vilosum (Aubl.) Pers. Para a estimativa do volume foram avaliados dois 
modelos: Schumacher e Hall na forma linearizada e Spurr. Para a avaliação da 
qualidade do ajuste das equações foram utilizados os testes F da ANOVA e o 
teste t (α=5%) para a significância dos parâmetros, o erro padrão da estimativa 

(Sy.x), o coeficiente de determinação ajustado (�̅�2(%)) e análise gráfica de 
resíduos. Ainda para a estimativa do volume das árvores foi calculado o fator de 
forma médio para as espécies avaliadas. De acordo com os resultados, o modelo 
de Schumacher e Hall apresentou melhor ajuste aos dados em relação ao de 
Spurr, sendo estes resultados similares aos de outros trabalhos já realizados na 
região. Este modelo apresentou coeficientes estatisticamente significativos e 
melhor distribuição gráfica dos resíduos. Os valores de erro padrão e coeficiente 
de determinação ajustado foram iguais a 0,09 e 90% respectivamente. O fator 
de forma médio encontrado para o conjunto de espécies foi 0,7, o que é 
condizente com o fator de forma utilizado para as espécies nativas da Amazônia. 

PALAVRAS-CHAVE: Ajuste de equação; Amazônia; Manejo Florestal 
Sustentável; Volumetria 
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A matéria morta encontrada nos ecossistemas realiza a manutenção dos níveis 
de carbono. Quanto maior a deposição de necromassa maior a concentração de 
carbono orgânico no solo. Adotando esta orientação a quantificação torna-se 
uma característica valiosa para um manejo florestal competente. A necromassa 
encontrada nos ecossistemas realizam a manutenção dos teores de carbono. 
Seguindo esta orientação a quantificação torna-se um atributo valioso para um 
manejo florestal eficiente. O conhecimento sobre a quantidade e velocidade de 
produção dos estoques, é importante para auxiliar na compreensão do 
funcionamento e consequente fragilidade deste componente florestal. Diante 
disto o trabalho teve como objetivos quantificar a necromassa lenhosa caída e 
suspensa sobre o solo, peso e estoque de carbono localizado no sul do 
Tocantins como subsidio ao plano de manejo florestal. A amostragem utilizada 
foi o método da área fixa, através da instalação de uma área circular com raio de 
10 metros (314 m2). Foram medidas 27 parcelas distribuídas sistematicamente 
em 9 faixas, obtendo a medição de 806 indivíduos lenhosos totais, cujo critério 
de inclusão é ter diâmetro ≥ que 5 cm e de forma tátil-visual o grau de 
decomposição da madeira morta. Para determinar o volume, foi utilizada a 
formula de Smalian, 𝑉𝑉 =  𝐴𝐴+𝑎𝑎

2
∗ 𝐿𝐿, onde: A: diâmetro maior; a: diâmetro menor e 

L = comprimento. Para obter o valor em miligrama foi multiplicado o volume por 
0,42, 0,36 e 0,30, conforme os graus de decomposição 1, 2 e 3. O carbono da 
necromassa equivale a 43,9% do peso da necromassa.  A média do volume de 
necromassa na região foi de 11,87 m³.ha-¹ sendo 4,61mg.ha-¹ de massa de 
necromassa. Tal valor apresenta um estoque de carbono de aproximadamente 
1,29 m³.ha-¹. A análise mostrou que a dispersão da necromassa na faixa ocorre 
de forma regular, e distribui-se de maneira desigual em toda a área de estudo. 
O material caído apresenta 78% dos indivíduos menores que 20 centímetros de 
diâmetro, e para o material em pé 96,15% possuem diâmetro menor que 40 
centímetros. Foi encontrado uma densidade de 732 indivíduos caídos e 78 
mortos em pé por hectare. A maior concentração de matéria morta se encontra 
caída representando 54.97%, em contrapartida a matéria morta em pé 
representa um 45,03% (peças com até 8,75 cm de diâmetro), com decomposição 
intermediária cerca de 46,44% com grau de decomposição intermediário e 
27,18% com grau de decomposição inicial. Há ausência de normalidade e de 
dependência espacial para o conjunto de dados, indicando a heterogeneidade 
da variável necromassa na área de estudo. A necromassa contribui, para a 
redução da concentração do CO2 na atmosfera, para a diminuição do efeito 
estufa e para a manutenção, tanto da matéria orgânica quanto do carbono 
orgânico, auxiliando na recomposição e na ciclagem de nutrientes e evidencia a 
importância fixação de carbono. 
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Savanas são ecossistemas cuja vegetação apresenta camada baixa ininterrupta 
e dossel descontínuo de arbustos e árvores. A biomassa se reveste de notável 
valor na formação de sistemas descentralizados de suprimento em pequena 
escala, uma vez que tolera o aproveitamento de recursos naturais locais, bem 
como a compatibilização da potência gerada de acordo com uma demanda 
específica, acrescentando a autossuficiência dessas regiões e diminuindo o 
valor da energia. A quantidade de biomassa presente por hectare pode variar 
entre os tipos de florestas e entre as regiões dentro de uma floresta. O presente 
trabalho teve como objetivo realizar estimativas da quantificação de biomassa e 
carbono orgânico presentes na serapilheira em fragmento de floresta ombrófila 
densa aluvial no município de Dueré, Estado do Tocantins. A amostragem foi 
realizada através do lançamento de um gabarito (0,25m²) repetido 4 vezes, para 
compor uma amostra composta de 1m². Foram coletadas 110 amostras simples 
de serrapilheira. O método foi realizado em 9 das 18 faixas presente na unidade 
de produção anual 1 (UPA1). A determinação do carbono da serapilheira foi 
realizada para as três frações da serapilheira: folhas, galhos e miscelânea 
através do método da mufla. As amostras foram incineradas em mufla a 550º por 
3 horas, para definir os valores de matéria orgânica e carbono da serrapilheira. 
A matéria orgânica foi definida através da equação 𝑀𝑀𝑀𝑀(%) = ((𝑃𝑃 − (𝐶𝐶 −
𝑇𝑇) × 100))/𝑃𝑃, onde P= peso da amostra, C= peso da cinza + cadinho, T= tara 
do cadinho, enquanto o teor de monóxido de carbono foi definido pela equação 
𝐶𝐶𝑀𝑀% = 0,425𝑀𝑀𝑀𝑀%− 2,064. As folhas representaram 1,718 t ha-¹. Os galhos 
apresentaram valor de 0,556 t ha-1 e a miscelânea de 0,275 t ha-1. Uma média 
de 0,850 ton.ha-1 de biomassa da serapilheira e 0,272 ton.ha-¹ de carbono. O 
maior percentual de matéria orgânica foi encontrado na classe galho com 83,84 
% de forma igual na medição do carbono que de forma semelhante apresentou 
o maior valor na classe galho. Os mesmos valores em ambas categorias matéria 
orgânica e carbono foram encontrados na miscelânea com valores respectivos 
de 62,39% e 24,47 %.  Os valores encontrados mostram níveis de 211 ton.ha-¹ 
para a biomassa aérea e 105,5 ton.ha-¹ de carbono aéreo, valores inferiores aos 
encontrados na Bacia do rio Formoso para biomassa aérea e carbono aéreo 
sendo de 233,58 ton.ha-¹ e de 116,79 ton.ha-¹ respectivamente. O 
compartimento galho apresenta maiores valores de matéria orgânica e carbono 
orgânico. O elevado estoque de carbono indica que as árvores tem importância 
no processo de armazenamento do carbono (CO2) atmosférico. 
 
Palavras-chave: Biomassa; Carbono; Cerrado; Serapilheira 
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O Pau-Rosa (Aniba rosaeodora Ducke) é uma espécie florestal da região 
amazônica com valor econômico atribuído ao seu óleo essencial, utilizado na 
indústria de perfumaria. O óleo é utilizado como fixador de perfume e pode ser 
extraído por meio de folhas, galhos, madeira e raízes. Neste contexto, objetivou-
se analisar a exportação brasileira de óleo essencial do Pau-Rosa. Os dados 
foram obtidos no site do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e, posteriormente, 
processados para geração de gráficos no Microsoft Excel. A estrutura do estudo 
foi dividida em três partes: análise da série temporal de exportação de 2008 a 
2016, continentes e países importadores, e estados brasileiros exportadores. De 
acordo com os resultados, de 2008 a 2016 o Brasil exportou cerca de 54.125,00 
kg de óleo essencial do Pau-Rosa. A maior alta de exportação ocorreu em 2008, 
com 2.113,7 kg, devido a uma estabilidade do preço do produto que iniciou em 
2000 refletindo até 2008. Todavia, em relação aos outros anos, 2012 foi a menor 
média de saída do produto, com 1.080 Kg, reflexo da entrada da espécie na lista 
de produtos controlados pela Convenção sobre Comércio Internacional de 
Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora (Cites) em 2010. Ao longo dos anos, 
muitos países importaram essa essência para diversos usos, com destaque aos 
Estados Unidos, França e Espanha, com 70,5%, 17,2% e 6,2%, 
respectivamente. Em contrapartida, o Reino Unido, dentre os países analisados, 
teve a menor porcentagem de importação, menos que 1%. A nível continental, 
as Américas do Norte e Central atingiram a marca de 70,5% de importação, em 
decorrência da grande demanda do mercado de cosméticos e perfumaria. Já o 
continente Asiático foi o que menos importou, com cerca de 3,8%. A quantidade 
exportada relaciona-se diretamente com o interesse da indústria em utilizar essa 
essência em vários produtos, além da demanda dos consumidores pelo produto 
final. Em virtude do estudo realizado, foi possível compreender que o óleo 
essencial de Pau-Rosa tem notoriedade no mercado internacional, uma vez que 
tanto a exportação do produto feita pelo Brasil quanto a importação efetuada por 
alguns países pode ser considerada significativa. 
 
Palavras-chave: Comercialização de produtos florestais; Produtos florestais não 
madeireiros; Extração; Mercado global.  
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As florestas estocam grande quantidade de carbono que pode ser liberado para 

a atmosfera na forma de gases de efeito estufa, como resultado da mudança 

do uso da terra (e.g. incêndio, degradação e desmatamento). Nesse cenário, 

obter acuradamente o teor de carbono (C) presente na biomassa arbórea é 

fundamental para reduzir as incertezas das estimativas do estoque de carbono 

florestal e das emissões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera. 

Entretanto, o conhecimento sobre as variações do teor de C entre espécies e 

entre populações da mesma espécie na floresta amazônica permanece limitado 

e incerto. Neste estudo, determinamos o teor de C em fustes de 10 espécies 

arbóreas no estado do Acre, localizado no sudoeste da Amazônia brasileira. 

Para a análise elementar do teor de carbono, foram feitas amostras compostas 

a partir de cunhas de madeira obtidas ao longo do fuste de cada uma das 

espécies avaliadas. Essas amostras foram moídas, peneiradas e 

completamente incineradas a 1.200°C em um analisador universal. 

Posteriormente, a título de comparação, calculamos o estoque de carbono de 

cada fuste usando os valores determinados em laboratório, o teor de carbono 

sugerido pelo IPCC (47%) e o valor genérico de 50%. Para isso, usamos três 

fustes de cada uma das 10 espécies avaliadas, totalizando 33 fustes. O teor de 

C dos fustes amostrados variaram entre 48,75% (±0,63) e 51,60% (±0,14), com 

média geral e erro padrão de 50,42% (±0,19). Das dez espécies avaliadas, 

Copaifera multijuga (51,60%±0,20) e Dipteryx odorata (51,60%±0,14) 

apresentaram os maiores valores, enquanto as espécies Ceiba samauma 

(49,45%±0,06) e Ceiba pentandra (48,75%±0,63) apresentaram os menores 

valores. O estoque de carbono florestal determinado para os 33 fustes totalizou 

2,30 MgC. O uso dos teores de C de 47% e 50% subestimaram o estoque de 

carbono em 6,66% e 0,71%, respectivamente. Essas diferenças existentes 

entre os valores de estoque de carbono podem ser insignificantes em 

estimativas de estoque de carbono para pequenas áreas. Entretanto, quando 

são feitas estimativas para grandes áreas, o estoque de carbono florestal e as 

emissões de CO2 podem ser severamente enviesadas, o que traz grande 

incerteza, em especial quando se trata de uma região tão biodiversa como a 

Amazônia. Portanto, o teor de carbono é uma variável importante que deve ser 

estudada e corretamente determinada para o melhor entendimento do papel 

das florestas nas mudanças climáticas globais. 
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Palavras-chave: Emissões; carbono em florestas; variação interespecífica; 

sudoeste da Amazônia. 
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O Manejo Florestal Sustentável (MFS) tem como base proporcionar a 

viabilização dos recursos florestais madeireiros e não-madeireiros. O 

planejamento do corte seletivo das áreas de floresta por meio de ferramentas da 

pesquisa operacional e sistemas de informação geográfica têm proporcionado a 

avaliação de inúmeras possibilidades de planejamento de impacto reduzido. 

Tem-se a hipótese de que árvores de maior volume devem ser arrastadas nas 

menores distâncias possíveis. O objetivo da pesquisa é investigar o 

comportamento da restrição de distância de arraste em um modelo de p-

medianas. A modelagem foi realizada com dados de inventário florestal em uma 

área de 150 ha em regime de concessão florestal na Floresta Nacional Saracá-

Taquera. Foi estruturado um modelo clássico de p-medianas capacitado 

(restrição de volume máximo por pátio) com adição da restrição de distância 

máxima de arraste de toras. Um índice k definiu os limites de arraste de cada 

tora em função da densidade, árvores acima de 4,8 m³ devem ter suas toras 

arrastadas em menores distâncias, considerando que se pode arrastar mais de 

uma tora por vez. Os cenários definidos foram: 1. Volume máximo do pátio (350 

m³) e distância máxima de arraste (300 m); 2. Volume máximo do pátio (350 m³) 

e distância máxima de arraste (300 m, k=200); 3. Sem volume máximo do pátio 

e sem distância máxima de arraste (k=200); 4. Volume máximo do pátio e 

distância máxima de arraste, com 25% de relaxação das restrições; e 5. 

Planejamento tradicional da empresa. Os coeficientes de variação (CV) dos 

volumes dos pátios foram de 6,55, 21,34, 21,34, e 11,87%, respectivamente, 

para os cenários 1, 2, 3 e 4. Em todos os cenários os CV’s dos volumes dos 

pátios foram menores que os observados no cenário 5 (42,96%). Em média cada 

pátio recebeu cerca de 64, 50, 50, 75 e 42 árvores, respectivamente, cenários 1, 

2, 3, 4 e 5, sendo evidenciada a baixa eficiência do uso da infraestrutura. Ao 

avaliar a estimativa de custos dos pátios, estradas e trilhas de arraste, o cenário 

5 obteve um total de R$ 29.481,75, os cenários propostos obtiveram uma 

redução em média de 19,43%, com máxima de 22,55% do cenário 4. No cenário 

2 e 3 a restrição de volume não influenciou no resultado do modelo, sendo a 

restrição de distância a mais limitante nos cenários. Influenciada pela disposição 

das árvores em campo, os cenários 2 e 3 (k=200, para árvores acima de 4,8 m³) 

tiveram uma maior abertura de pátios, resultando no aumento dos custos totais 
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quando comparados com os cenários 1 e 4. A restrição de distância com 

limitação de volume afeta o desempenho do modelo. Porém, ainda se apresenta 

como melhor alternativa em comparação com o método de planejamento 

tradicional. Estudos de custos mais aprofundados são necessários para avaliar 

a viabilidade desse aumento nos custos de cerca de 4,5 e 5,7% comparando os 

cenários 2 e 3 com 1 e 4. 

Palavra-chave: Manejo Florestal Sustentável; Manejo Florestal de Precisão; 

Pesquisa Operacional; Planejamento Florestal 
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Um dos biomas mais degradados do Brasil é a Caatinga, representando 11% 
do território nacional, correspondendo a uma área de 844.453 km2. 
Aproximadamente 46% da vegetação deste bioma encontra-se perturbada em 
razão da retirada desordenada de lenha para a utilização como fonte 
energética pelos setores industriais, comerciais e domiciliar. Diante desta 
situação, é de suma importância diagnosticar a estrutura da vegetação 
arbustivo-arbóreo regenerante em unidades de conservação (ecossistemas de 
referência) e, através destes dados, extrair informações para serem utilizadas 
em projetos de reflorestamento em sítios similares. Diante disso, o presente 
trabalho teve como objetivo analisar a composição e estrutura do componente 
regenerante da Reserva Particular do Patrimônio Natural Stoessel de Brito no 
município de Jucurutu-RN. Os solos da região é composto principalmente por 
Luvissolos, Neossolos e Vertissolos. O clima segundo a classificação de 
Koppen é Bswh (seco e muito quente) com precipitação média anual de 
aproximadamente 600 mm concentrado entre os meses de janeiro a abril. Com 
informações fornecidas pelos gestores da reserva e imagens de satélite, foi 
distribuído aleatoriamente vinte parcelas medindo 1,0 m x 20,0 m, onde foram 
reconhecidos e mensurados todos os indivíduos lenhosos vivos com altura ≥ 
0,5 m e circunferência a altura do peito < 6 cm. Os parâmetros estimados 
foram: Densidade absoluta, frequência relativa, regeneração natural total e o 
índice de diversidade de Sannon (H’). No total foram amostrados 283 
indivíduos, distribuídos entre 15 espécies e 9 famílias botânica. Dentre as 
famílias que apresentaram maior riqueza de espécies estão a Fabaceae com 5 
e Euphorbiaceae com 3 espécies. Croton heliotropiifolius (150 indivíduos), 
Croton blanchetianus (41 indivíduos), Aspidosperma pyrifolium (33 indivíduos) 
e a Cenostigma pyramidale (24 indivíduos), representam as espécies com 
maiores destaque, sendo responsáveis por 87,63% dos indivíduos 
inventariados. As duas espécies com maior densidade absoluta (DA) foram 
Croton heliotropiifolius e Croton blanchetianus com 1.258 e 308,33 ind ha-1 
respectivamente. Seis espécies apresentaram maior ascendência na 
contribuição da regeneração natural total, sendo elas, Croton heliotropiifolius 
(23,59%), Croton blanchetianus (22,74%), Mimosa tenuiflora (16,57%), 
Bauhinia cheilantha (11,47%), Aspidosperma pyrifolium (8,62%), e Cenostigma 
pyramidale (7,35%). O índice de diversidade de Shannon (H’) calculado foi de 
1,59 nats.ind-1. As espécies Croton heliotropiifolius e Croton blanchetianus 
representam de forma mais expressiva a estrutura horizontal da área, 
apresentando maiores valores para os aspectos fitossociológiocos avaliados. 
As análises realizadas evidenciam que a vegetação encontra-se em estágio 
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intermediário de sucessão ecológica salientado pela maior distribuição do 
gênero Aspidosperma e Croton. 
  
Palavras-chave: RPPN, Caatinga, Espécies Florestais, Estrutura  
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DE UM REMANESCENTE DE MATA 
ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MG  
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Durante a progressão da humanidade, as ações antrópicas têm intensificado a 
conversão dos ambientes naturais para o desenvolvimento de diversas 
atividades produtivas. Essas mudanças provocam a fragmentação dos habitats, 
alterando assim a qualidade ambiental. Da área total original da Mata Atlântica, 
estima-se que apenas 11,7% esteja preservada em remanescentes florestais. 
O levantamento florístico consiste em uma importante ferramenta para 
inventário florestal de vegetação natural, além de subsidiar projetos de 
conservação e recuperação da vegetação. Diante disso, objetivou-se realizar 
um levantamento florístico em um remanescente de Floresta Estacional 
Semidecidual de Mata Atlântica localizado no município de Pouso Alegre, sul 
de Minas Gerais. O local de estudo se encontra aproximadamente a 800 m de 
altitude, com relevo ondulado a fortemente ondulado. O solo é do tipo latossolo 
vermelho-amarelo distrófico e o clima da região é caracterizado como Cwa - 
subtropical úmido. A vegetação foi avaliada de Agosto de 2020 a Dezembro de 
2020 através do método de caminhamento, que consiste na descrição sumária 
da área amostrada e listagem das espécies encontradas à medida em que o 
pesquisador caminha lentamente em linha reta. Foram amostrados todos os 
indivíduos arbóreos que apresentaram estruturas reprodutivas e diâmetro a 
altura do peito (DAP) igual ou superior a 5 cm. O material botânico foi 
herborizado para ser depositado no herbário da Univás. As espécies foram 
identificadas com o auxílio de chaves taxonômicas e bibliografias 
especializadas. Foram identificadas 23 espécies de 15 famílias distintas 
(Anacardiaceae, Araliaceae, Arecaceae, Burseraceae, Erythroxylaceae, 
Euphorbiaceae, Fabaceae, Lauraceae, Magnoliaceae, Meliaceae, Myrtaceae, 
Primulaceae, Solanaceae, Urticaceae e Verbenaceae). As famílias 
Euphorbiaceae, Fabaceae e Meliaceae predominaram, com três espécies em 
cada: Alchornea grandulosa, Croton urucurana, Sebastiania commersoniana 
(Euphorbiaceae); Inga marginata, Inga sessilis, Erythrina falcata (Fabaceae); 
Cedrela odorata, Trichilia sp., Guarea kunthiana (Meliaceae). Observa-se a 
predominância de espécies pioneiras, secundárias iniciais e secundárias 
tardias, sendo portanto um ambiente com altas perturbações ecológicas. A lista 
de espécies gerada poderá futuramente fomentar e agregar em projetos que 
visem à recuperação e conservação da vegetação no município de Pouso 
Alegre e na região sul de Minas Gerais, visto que um levantamento florístico 
conspícuo é imprescindível em qualquer projeto relacionado à flora.  
 
Palavras-chave: Diversidade; Espécies Arbóreas; Floresta Estacional 
Semidecidual. 
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SEMEADURA DIRETA PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA RESERVA 
NATURAL VALE: AVALIAÇÃO APÓS 16 ANOS DE IMPLANTAÇÃO 
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A técnica de semeadura direta vem sendo amplamente testada em diferentes 
metodologias e condições ambientais na tentativa de tentar “imitar” o processo 
de regeneração natural que ocorre no ambiente. Contudo, os resultados obtidos 
por diferentes autores apresentam grandes variações no tocante ao sucesso na 
aplicação desta técnica. Neste sentido este estudo foi desenvolvido na Reserva 
Natural Vale, em Linhares, Espírito Santo, Brasil, com o objetivo de verificar o 
resultado de um processo de restauração realizado através da utilização da 
técnica de semeadura direta em florestas de tabuleiro passados 16 anos da sua 
implantação. Foram avaliados 3 diferentes tratamentos, onde em cada um foram 
utilizadas 29 espécies nativas com diferentes manejos, sendo eles: Roçada 
manual total + queima do resíduo + herbicida (T1); Roçada manual total + queima 
de resíduo (T2) e Roçada manual total (T3). Cada tratamento apresentou área 
de 100 m² (10x10 m) e intervalo entre tratamentos de 5 m. Foi avaliada a 
sobrevivência final das espécies implantadas na semeadura direta bem como a 

regeneração natural dos indivíduos com Diâmetro à Altura do Peito (DAP)  5 
cm. Como resultados, após 16 anos pode-se observar a presença de 16 
espécies e 106 indivíduos, assim como índice de diversidade de (H’) = 1,917 e 
equabilidade (P) = 0,691, demonstrando uma baixa diversidade florística na área. 
As espécies que mais se destacaram (maior número de indivíduos), foram: 
Joannesia princeps Vell. e Spondias venulosa (Engl) Engl. Como sugestão, 
recomenda-se a utilização da semeadura direta de maneira complementar à 
outras técnicas de restauração, devendo haver o monitoramento da área a fim 
de avaliar a evolução do processo e a necessidade de eventuais intervenções 
para auxiliar no processo de restauração. 
 
Palavras-chave: Áreas degradadas; restauração; sementes florestais. 
 
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio da VALE S.A. no 
desenvolvimento desta pesquisa. 
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BRAZILIAN ATLANTIC FOREST CARBON STOCKS UNDERGOING ACTIVE 
RESTORATION AFTER BAUXITE MINING EXPLORATION, SOUTHEASTERN 

OF MINAS GERAIS, BRAZIL 
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Tropical forests are important carbon sinks at the global scale and play a 
fundamental role in global climate regulation. In this study we evaluated the tree 
species diversity and dominance patterns in stem and carbon stocks in a 
Brazilian Atlantic forest restored after bauxite mining exploration in Minas 
Gerais-Brazil. Aboveground carbon was estimated for a permanent 1 ha forest 
restored after 14 years, measuring all trees with a circumference at breast 
height (CBH)≥15 cm, planted during restoration. We studied species richness, 
community composition and stem and carbon dominant species based on two 
categorical functional attributes (successional strategy and dispersal 
syndrome). The restored forest obtained a high carbon accumulation (~58 Mg 
ha-1), between two and three times more than second growth forests with the 
same or more time for natural regeneration, when compared with other restored 
areas. The restored forest presented a carbon dominance, with ~7.5% of the 
tree species of the community representing 50% of the total aboveground 
carbon (AGC). Anemochoric and zoochoric species presented a similar pattern 
of carbon dominance, while the initial second-growth species presented a 
higher carbon storage capacity than the pioneer species. Based on our results, 
we assume that species dominance strongly influences the functioning of the 
restored forest. Thus, our findings stress the importance of analysing the 
relative contributions of species to ecosystem. This study shows that the 
restoration of the bauxite mined areas in the Zona da Mata in Minas Gerais has 
contributed to high carbon accumulation. 

 
Palavras-chave: Carbon dominance; ecosystem functioning; forest restoration. 
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COEFICIENTES DE PRODUÇÃO E CUSTOS DAS ATIVIDADES 
FLORESTAIS EM UMA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 
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A Amazônia é um dos principais produtores de madeira tropical do mundo. Em 
meio a essa situação, o gerenciamento dos recursos florestais de forma 
sustentável é considerado um desafio. Pesquisas relacionadas à análise da 
viabilidade do MFS têm abordado aspectos técnico-científicos com informações 
importantes dos custos de produção. O objetivo da pesquisa foi estruturar e 
analisar os coeficientes de produção das atividades florestais e dos custos da 
produção de madeira em tora em uma área de manejo florestal sustentável sob 
regime de concessão florestal, na Amazônia. A área de estudo é a Unidade de 
Produção Anual de 2017 (UPA/2017), localizada na Floresta Nacional (Flona) de 
Saracá-Taquera pertencente a Unidade de Manejo Florestal II (UMF-II). As 
informações de produtividade e custos foram obtidas entre agosto e setembro 
de 2017 por meio de entrevistas realizadas com a equipe técnica responsável, 
arquivos de controle de compra e de produção, e informações colhidas em 
campo. Cada estrutura foi avaliada considerando o tempo de cada atividade 
florestal obtida na entrevista com a equipe técnica e pela estimativa dos 
coeficientes de produção. Posteriormente, foram analisadas a estrutura dos 
custos e os custos médios de produção. Os coeficientes de produção estimaram 
com acurácia o tempo investido nas atividades florestais, com diferença média 
relativa de 0,015% no custo total da exploração florestal quando comparado o 
tempo relatado pela a equipe técnica. O arraste de toras de madeira e a abertura 
de estradas e de pátios de estocagem foram as atividades de maior custo na 
exploração florestal e os equipamentos utilizados, veículos, tratores e 
motosserra, representam mais de 75% dos custos das atividades. O maior custo 
de produção de madeira na área de concessão foi o pagamento da madeira ao 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB), representando mais de 63% do custo total. 
Por fim, considerando as estruturas de custo avaliadas, o custo médio de 
produção, considerando o foi de 186,72 R$.m-3 e de 4.215, 60 R$.ha-1, 
considerando toras posta no pátio de estocagem de madeira. 
 
Palavras-chave: Produtividade, Custos do Manejo Florestal, Economia Florestal, 
Concessão Florestal. 
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TESTE DE IDENTIDADE ENTRE MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO DA 

CAPACIDADE PRODUTIVA EM UM POVOAMENTO DE Eucalyptus urophylla 

S.T. Blake NÃO DESBASTADO NA REGIÃO OESTE DO PARÁ. 

Lucas Anderson Nascimento Tavares – UFPA (000lucasand@gmail.com), Lívia 

Thaís Moreira de Figueiredo – UFPA (liviatmf@ufpa.br), Natally Celestino 

Gama (natallygama28@gmail.com) Fábio Miranda Leão – UFPA 

(fabioleao@ufpa.br) 

Para o correto gerenciamento de povoamentos florestais é necessário 
compreender, dentre outros fatores, os processos de crescimento e de 
produção, que podem ser avaliados por meio de indicadores como a 
capacidade produtiva do local. Neste sentido, dentre as metodologias 
existentes as mais usuais são aquelas que expressam a capacidade produtiva 
por meio de um índice de local. Embora muitas técnicas diferentes tenham sido 
utilizadas para construir curvas de índices de local as mais usuais são: método 
da curva-guia e da equação das diferenças, ambos estimados em função da 
altura dominante média e idade das árvores. O trabalho teve como objetivo 
avaliar e testar a identidade entre métodos para a classificação da capacidade 
produtiva de plantios de Eucalyptus urophylla S.T. Blake. Os plantios foram 
realizados em 2011 e estão localizados na região oeste do estado do Pará. 
Foram utilizados dados de 25 parcelas circulares de 500 m2 cada, e 
mensurados anualmente entre os anos de 2013 e 2017, a circunferência a 
altura do peito (1,30m do solo), e a altura total de 9 árvores por parcela. Para a 
estimativa das alturas das árvores do povoamento, foi realizado o ajuste 
hipsométrico utilizando o modelo de Stoffels. Na construção das curvas de 
índices de local em ambos os métodos, foram realizadas modificações no 
modelo linear de Schumacher e Hall a partir da relação Hd=S - I=Ii, e os 
critérios estatísticos utilizados para avaliar as equações foram a significância 
dos coeficientes a um nível de 5% de probabilidade; o coeficiente de 
determinação ajustado (R²); o erro padrão da estimativa e a análise gráfica de 
resíduos. Foi utilizado o teste de identidade de modelos, descrito por 
GRAYBILL (1976) no intuito de constatar se há diferença significativa (α=5%) 
entre os métodos utilizados.  Como esperado, os dois métodos avaliados 
apresentaram bom ajuste, com coeficientes significativos a  um nível de 5%, 
coeficiente de determinação ajustado de 0,75 para curva guia e 0,58 para a 
equação das diferenças, e erro padrão igual a 0,10  e 0,03 no método da curva 
guia e equação das diferenças respectivamente permitindo concluir que ambos 
podem ser usados para construção de curvas de índice de local, destacando-
se o método da curva guia, como em outros trabalhos da área,  foi o que 
apresentou melhor ajuste quando analisado individualmente, sendo assim, 
considerado o mais eficiente para construção de curvas de índices de local 
para povoamentos de Eucalyptus urophylla S.T. Blake. O teste de identidade 
permitiu concluir que os métodos apresentaram diferenças estatísticas entre 
suas estimativas de índices de local. 

 

Palavras-chave: Ajustes; Curvas; Eucalyptus; Índice de local; Métodos.  
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ANÁLISE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS PARA GESTÃO PREVENTIVA E 
CONTROLE 
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A análise dos atendimentos a incêndios florestais realizados por bombeiros 
militares é muito importante, em função do recente aumento no número de 
ocorrências, dos danos econômico sociais e a necessidade de preservação 
ambiental de remanescentes florestais. Em função da importância em se 
estabelecer ações preventivas e de controle economicamente viáveis e eficazes, 
o presente trabalho teve como objetivo analisar o perfil das ocorrências, verificar 
os períodos de maior incidência de incêndios florestais, regiões e bairros mais 
impactados. A área de estudo corresponde ao território do município de Linhares, 
no estado do Espirito Santo, localizado na região Sudeste do Brasil (19º23’28’’ 
de latitude Sul e 40º04’20’’ longitude Oeste de Greenwich, e área total de 3.504 
km²). Foram utilizados registros de incêndios florestais do Centro Integrado 
Operacional de Defesa Social (CIODES), atendidos pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), entre 2015 e 2019. Além disso, 
para inclusão dos dados e identificação das áreas críticas de maior incidência, 
foram utilizados mapas do Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado 
do Espírito Santo (GEOBASES). Utilizando o software de geoprocessamento 
livre QGIS, versão 3.6, foram estabelecidos os 05 bairros que apresentaram 
maior incidência, servindo de sugestão de locais a serem priorizados para ações 
preventivas e estratégicas de combate. Além disso, foi possível notar as 
estações do ano de maior criticidade quanto a incêndios, e assim estabelecer as 
fases de planejamento e preparação, que devem anteceder a tais períodos. 
Como resultado da pesquisa, ao longo dos anos analisados, e após tratamento 
dos dados, registraram-se 1.029 atendimentos, destacando-se os bairros 
Canivete (8,45%), Bebedouro (6,8%), Planalto (5,25%), Três Barras (4,86%), 
além de Movelar e Rio Quartel (4,27%). Os locais classificados em zona rural 
também receberam grande número de registros (22,35%). Observou-se ainda 
que o bairro Centro, onde se encontra a unidade de bombeiros no município, não 
se destacou como de maior demanda (2,91%), assim como outros bairros 
distribuídos pela região, porém faz parte da região central urbana de maior 
concentração de incêndios. Destacaram-se as estações do ano como períodos 
mais críticos o verão (dezembro a março), com 30,17%, e a primavera (setembro 
a dezembro), com 25,33%. Mapas de calor anuais, utilizando a ferramenta 
interpolador estimativa de densidade de Kernel, que destacam o grau de 
concentração de incêndios, indicaram surgimento de novas regiões de maior 
densidade distribuídas pelo interior do município. Para isso foi necessária a 
geocodificação (obtenção de coordenadas geográficas) dos endereços 
registrados nas ocorrências atendidas para cada ano do estudo. Durante o 
período analisado, foi possível observar que o maior número e distribuição de 
incêndios no município se deu nos anos de 2015 e 2019, destacando-se neste 
ano, além da central urbana (frequente em todos os anos), as regiões sul, 
sudoeste e nordeste. Pelos resultados, conclui-se que o perfil dos atendimentos 
fornece aos gestores informações relevantes capazes de potencializar a 
atividade de prevenção e controle de incêndios florestais. 
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CHARACTERIZATION OF LAND COVER AND ESTIMATION OF CARBON 
STOCK AT THE UFJF EXPERIMENTAL FARM (NIASSA), EWBANK DA 

CÂMARA, MG, BRAZIL 

Mariana Couto Cruz – UFJF (maricouto2@gmail.com), Helder Marcos Nunes 
Candido – UFJF (heldernunes@outlook.com), Fabrício Alvim Carvalho – UFJF 
(fabricio.alvim@gmail.com) 

Several strategies have been adopted, both nationally and internationally, to 
mitigate the consequences caused by climate change. One of these strategies 
was the creation of the carbon market, which also has an economic prerogative. 
Forests play a fundamental role in this purpose, as they can capture and store 
carbon. However, deforestation can act in the opposite direction, releasing the 
stored carbon back into the atmosphere. In this regard, to evaluate the potential 
for the generation of carbon credits, the objective of this work was to characterize 
the vegetation cover and estimate the amount of stored carbon and carbon 
equivalent on a 229 hectares degraded area at the Fazenda Experimental of 
Núcleo de Integração Acadêmica para a Sustentabilidade Socioambiental da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (NIASSA-UFJF), Ewbank da Câmara, 
Minas Gerais State, Brazil. The analyzes were made using the i-Tree Canopy 
software, which offers statistical estimates of the distinct classes of land cover 
and quantifies the ecosystem services offered by them, as well as the monetary 
benefits generated from these services. The software uses American health costs 
as a proxy to estimate monetarily the ecosystem services. Then, since in Brazil 
we have a different scenario due to public policies, in this work, we chose to use 
the value of carbon credits on the stock exchange as a metric, namely Carbon 
Future Emissions (CFI2Z1). Our results show that grass/herbaceous was the 
dominant type of land cover (71.40% ± 1.43), followed by tree/shrub (26.70 ± 
1.40) and, finally, soil/bare ground (1.9% ± 0.93). The grass/herbaceous cover 
comprised 169 (± 3.27) hectares of the area. The classes tree/shrub and soil/bare 
ground comprised 61.17 (± 3.21) and 4.35 (± 0.99) hectares respectively. The 
average carbon stored by the trees was 4,701t (± 246t), while the equivalent 
carbon was 17,237t (± 903t), with a valuation of R$ 4.880.360,07. The majority 
of grass/herbaceous can be explained by the history of degradation of the area, 
as a result of agrosilvopastoral activities. An area predominantly composed of 
grass/herbaceous limits the possibility of carbon storage, but, on the other hand, 
demonstrates great potential for housing reforestation projects. Thus, it 
encourages not only the preservation of forest fragments existing on the site but 
also investments in ecosystem restoration projects, to take full advantage of the 
area's potential and contribute to the country's socio-environmental and 
economic development. 

Keywords: carbon stock; ecosystem services; forest restoration; i-Tree Canopy 
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METHANE EMISSIONS AND CARBON STORAGE FROM HOUSEHOLD 
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It is estimated that 11.2 billion tons of solid waste (SW) are collected and 
disposed worldwide every day. The decomposition of the organic fraction of this 
residue leads to greenhouse gas (GHG) emissions, contributing to climate 
change. GHG emissions worldwide reached the mark of 49 (± 4.5) Gt CO2eq.year-

1 in 2010 and the Waste sector participates with 3% of that amount. GHG 
emissions released to the atmosphere need to be estimated and reported in the 
national GHG inventories by the parties under the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC). Despite the little share of the Waste 
sector in total GHG emissions of Brazil in 2010, it accounted for 14.8% of the total 
Brazilian methane (CH4) emissions. SW disposal specifically accounted for 
53.9% of the total CH4 emissions, totaling 2,272 Mt, which corresponds to about 
8% of the emissions of CH4 in the country. During 2005-2010, emissions from 
waste treatment in Brazil increased by 19.4%, being 7.3% in SW. Harvested 
Wood Products (HWP) are considered potential carbon sinks. They play an 
important role in climate mitigation, whose C emissions from sources or removals 
by sinks should be included in national GHG inventories after second 
commitment period of the Kyoto Protocol. Although C storage from HWP 
represents a sink, it can also become a source of GHG emissions, as they are 
decomposed. In this study, we estimated the methane emissions by the disposal 
of sanitary and domestic-use paper consumed throughout Brazil during 1901-
2016. The apparent consumption of this type of paper during 1961-2016, 
calculated from the data of the FAOSTAT system, was used to estimate the waste 
amount disposed annually in three site categories: sanitary landfill (LF), 
controlled dump (CD) and open-air uncontrolled dump (UD). The 2006 IPCC 
Guide methodology was used to calculate CH4 emissions and long-term carbon 
storage. Nine scenarios based upon the law that establishes the National Solid 
Waste Policy (NSWP) were examined, considering 100% waste disposal and 
treatment in landfill or incineration from 2014. The total emission was estimated 
at 1.967 Mt CH4, corresponding to 55.080 Mt CO2eq. by GWP-AR5, and the stored 
carbon at 3.724 Mt, corresponding to 13.655 Mt CO2eq. CH4 emission increased 
beyond the population growth rate due to increase in the per capita paper 
consumption in the country, from 0.02 kg CH4.year-1 in 1961 to 0.30 kg CH4.year-

1 in 2016. The NSWP has not yet been accomplished and the scenarios outlined 
indicate that, from the CH4 emissions, it would be more advantageous to carry 
out incineration instead of applying other waste treatment technologies. The 
status of current scenario is effectively not encouraging, i.e., the current form of 
SW disposal from used sanitary and used papers generates CH4 emissions that 
could be avoided and converted into renewable energy as well. LF has been 
reported as adequate SW treatment for Brazil, but parallel discussions about 
possible use other technologies, such as incineration for example, should also be 
required. 
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AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL EM UMA MICROBACIA 
DO RIO ITABAPOANA: Estudo de Caso 
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Geraldo Ferreira da Silva – FVC (j.geraldo525@gmail.com) 
 
O uso e ocupação do solo sempre influenciaram na composição do arranjo 
ambiental nas bacias hidrográficas. Os solos, em muitos casos, principalmente 
devido a ação antrópica, apresentam processos erosivos que se não forem 
controlados podem culminar em processos mais avançados. Este fato leva ao 
depauperamento dos solos tornando-os improdutivos. As grandes áreas de 
solos expostos, principalmente no sul do estado do Espírito Santo, é motivo de 
preocupação dos especialistas, pois esta área degradada vem se ampliando 
cada vez mais. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar a 
evolução da vulnerabilidade ambiental da microbacia do Córrego Jordão, 
localizada no município de Presidente Kennedy/ES, ao longo dos anos. A área 
de estudo localiza-se, no extremo sul do Estado do Espírito Santo, a uma 
latitude 21°05'56" sul e a uma longitude 41°02'48" oeste estando a uma altitude 
de 55 metros. Para este estudo foram considerados os seguintes fatores: 
declividade; uso e ocupação do solo; e pedologia. Foram adotadas técnicas de 
geoprocessamento, por meio de cruzamento de informações, para identificar as 
áreas críticas e com maior risco à ocorrência de erosão. Para análise temporal 
da vulnerabilidade ambiental desta microbacia foram consideradas imagens do 
satélite Landsat TM 4-5 obtidas em março de 1985, abril de 1990 e abril 2009 e 
Landsat 8 OLI TIRS em abril 2017. Para obtenção deste grau de 
vulnerabilidade, foi considerado peso e nota atribuídas às legendas dos mapas, 
que variaram de 1 a 5, sendo o valor 5 considerado com vulnerabilidade muito 
alta, reduzindo consecutivamente a alta vulnerabilidade, média vulnerabilidade, 
baixa vulnerabilidade e muito baixa vulnerabilidade. Para realizar o cruzamento 
destas informações foram utilizadas técnicas de geoprocessamento. As áreas 
foram identificadas por níveis de criticidades de risco, concernentes aos anos 
selecionados. Para tanto, foram avaliadas as mudanças multitemporais no uso 
da cobertura do solo nos anos mencionados acima, que resulta em 
transformações na paisagem pela ação antrópica, identificando e analisando, a 
inter-relação entre solo e relevo, a fim de diagnosticar a evolução dos 
processos erosivos existentes na bacia hidrográfica. Como recursos 
metodológicos foi realizado levantamento bibliográfico sobre o tema, aquisição 
de dados cartográficos como fotografias e imagens aéreas, dados vetoriais e 
matriciais. Após processamento e análise dos dados observou-se que na 
microbacia do Córrego do Jordão, as áreas com grau de vulnerabilidade muito 
baixa, baixa e alta, apresentaram tendência à redução, enquanto que as áreas 
de vulnerabilidade média e muito alta apresentaram tendência a crescimento 
ao longo do tempo. Verificou-se que, em 2017, 67% desta microbacia 
apresentou grau de vulnerabilidade alta e muito alta e que aproximadamente 
90% dela possuía grau de vulnerabilidade igual ou superior à classe de 
vulnerabilidade média.  
 
Palavras-chave: Degradação Ambiental; Desertificação; Erosão; 
Geoprocessamento; Sensoriamento Remoto.  
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DE RISCO DE INCÊNDIO NO BIOMA CAATINGA  
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A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que possui um alto grau de 

diversidade biológica, cobrindo aproximadamente 12% do território nacional. Em 

função de algumas atividades antrópicas, na forma de queimadas, 

desmatamentos e caça, nota-se um histórico da redução dos fragmentos 

florestais e do habitat no bioma. A cada ano tal cenário tem se tornado mais 

crítico, devido, principalmente, ao aumento das áreas queimadas e os 

consequentes danos ao ambiente. Contudo, as geotecnologias apresentam-se 

como uma área importante para a proteção florestal, uma vez que possibilita a 

realização de estudos de análises de risco de incêndios, podendo ser feita 

mediante ao uso de diversas técnicas, dentre elas, o estimador de densidade 

Kernel, que possibilita a conversão de dados de observações pontuais em 

campos contínuos. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo, a partir 

do mapeamento das áreas queimadas pelos sistemas globais de satélites, a 

espacialização dos dados para obtenção da estimativa dos locais de maior 

densidade de fogo no bioma Caatinga. A base de dados utilizada para a análise 

das áreas queimadas no bioma Caatinga foram compostas pelo produto MODIS 

MCD64A1. Foram utilizados os subconjuntos mensais do produto Burned Area 

MCD64A1 em formato Shapefile para o período de estudo (2001-2018), 

adquiridos via servidor File Transfer Protocol (FTP) no site http://modis-

fire.umd.edu/ pelo software SmartFTP. Foi realizado para análise do padrão 

espacial os dados mensais, sendo considerados os pontos centrais de cada área 

queimada correspondente. Sendo assim, utilizou-se a ferramenta de densidade 

kernel, presente na extensão Spatial Analyst tool do software ArcGis 10.3. Para 

fins de melhor representação e análise dos resultados, foram definidas 4 classes 

de densidade: baixo risco, médio risco, alto risco e muito alto risco de incêndio. 

Os resultados evidenciam, que entre os estados que compreende o bioma 

caatinga, Piauí, Maranhão, Alagoas e Bahia são os estados com maior risco de 

fogo. Entre eles, apenas Piauí e Maranhão apresentam áreas no estado na 

classe muito alto risco de incêndios, 4 e 2%, respectivamente. Os demais 

estados apresentaram um menor risco de incêndios (classes baixo risco e médio 

risco). A ocorrência de incêndios nos estados estão associados a fatores como 

vegetação seca, baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas e pela 

exploração dos recursos naturais para as atividades na agropecuária. Tem-se o 

entendimento que além das condições climáticas e as características do material 

combustível do bioma, as ações antrópicas são os principais fatores de 

circunstância, visto que muitas dessas ações aumentam o número de ignições, 

afetando o regime de incêndios. Os resultados obtidos neste estudo podem ser 

utilizados como uma importante ferramenta de orientação para a gestão 

governamental, à medida que tal conhecimento seja aplicado em atividades de 
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prevenção e combate nos planos estratégicos de governo. Além disso, 

constituem também um mecanismo para a elaboração de políticas públicas 

condizentes com a necessidade de preservação dos recursos naturais em cada 

estado do bioma Caatinga. 

Palavras-chaves: Burned Area; geotecnologias; MODIS.  
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ZONEAMENTO DE FITOFISIONOMIA FLORESTAL EM MATA ATLÂNTICA 
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O Estado do Espírito Santo localiza-se em sua totalidade no Bioma Mata 
Atlântica, que atualmente encontra-se em risco de extinção. Afim de melhorar 
sua gestão, o Estado foi dividido em Microregiões que por sua vez foi subdividida 
em quatro Mesoregiões. O município de Cachoeiro de Itapemirim localiza-se na 
Mesoregião Sul, apresentando relevo acidentado, tendo como pilar econômico a 
extração e processamento de marmore e grantito. Atividades essas, que causam 
impacto no meio ambiente. Dessa forma, o presente trabalho buscou zonear a 
fitofisionomia florestal nativa por faixa de altitude  no município de Cachoeiro de 
Itapemirim – ES. Para realização do estudo foram utilizadas aerofotos de 2015, 
com resolução de 0,25 m cedidas pelo IEMA e banco de dados de relevo 
(TOPODATA). Os produtos foram manuseados em aplicativo computacional, em 
que foram realizadas as etapas de: delimitação automática da área; 
fotointerpretação na escala de 1:1.500; estratificação dos fragmentos florestais 
por classes de tamanho (pequeno - menor que 50 ha, médio - 50 a 500 ha, 
grande - maior que 500 ha). Já o enquadramento fitofisionômico se deu por faixa 
de altitude, conforme instrução do IBGE, que classifica as fitofisionomias da 
Floresta Atlântica no estado do ES como: Planície Costeira ou de Terras Baixas 
(5 a  50 m); Formação Sub-montana (50 a 500 m); Formação Montana (500 a 
2000 m); e Alto Montana (maior que 2000 m). Para análise dos dados, utilizou-se 
estatística descritiva. Da área total municipal, foram fotointerpretados 1.393  
fragmentos florestais, ocupando 317,28 km², correspondente a 36,19% da área 
de estudo. Vale ressaltar que no municipio estão inseridas a FLONA de 
Pacotuba, a RPPN de Cafundó e outras áreas de preservação que contribuem 
para esse valor e respectivo porcetual. A distribuição da fragmentação entre as 
fitofisionomias vegetais municipais correspondem a 1,62% na Planicie Costeira 
e de Terras Baixas; 25,13% na formação Sub- Montana; 9,44% na formação 
Montana; e 0% na formação Alto Montana. Os resultados obtidos na análise dos 
erros no processo de fotointerpretação foram de 92% para o Indice Kappa, 
considerados excelentes. A variação média e o desvio-padrão dos tamanhos das 
classes de fragmentos florestais, indicaram que a Planicie Costeira e de Terras 
Baixas apresenta maior Coeficiente de Variação 89,07%, ou seja, maior variação 
no tamanho dos fragmentos  florestais. Enquanto na Sub-Montana 54,65% e na 
Montana, 61,50%. Os fragmentos menores que 50 ha encontram-se em risco de 
extinção em decorrência da influência de borda e da ação antrópica, 
correspondendo a 20% na Planície Costeira, 9% na Sub-montana, 28,90% na  
Montana. O estudo além de fazer um panorama da fragmentação florestal nativa 
do município, auxila na construção do plano de desenvovimento regional, dando 
indicativos de qual tipo de vegetação deve ser inserido em cada região, bem 
como a possível criação de corredores ecológicos. 
 
Palavras-chave: Fragmentos florestais; Sistema de informações geográficas; 
Manejo florestal; Restauração Florestal. 
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Tree longevity is regarded to be one of the main controls of forest carbon 
stocks. The time that the carbon is likely to be stored in the wood biomass 
depends largely on trees life-span. Higher turnover-rates of forests composed 
by comparatively short-lived trees usually result in lower carbon stokes in the 
vegetation. That is the reason why it is important to know how changes in the 
environment, including climate and land-use change, may affect tree longevity. 
It is known that longevity display a natural variation among World biomes, 
climate conditions and species groups, from thousands of years to just a few 
decades. However, mechanisms behind the potential life-span of trees are still 
not clearly understood. For the present study, a total of 419 trees were sampled 
in twenty one sites across South America comprising populations of three 
Hymenaea species. Out of these populations, fifteen are Hymenaea courbaril 
L., five are Hymenaea stigonocarpa Mart ex. Hayne and one is Hymenaea 
parvifolia Huber. Sampling took place in five biomes found in South America: 
Amazon (Brazilian and Bolivian), Atlantic Forest, Brazilian Savannas (Cerrado 
and Caatinga) and Wetlands (Pantanal). We used samples stem discs and 
cores, where tree rings were identified and market using a stereomicroscope, 
and tree-ring width was measured. With the tree-ring measurements, we 
produced the growth rate dataset. In order to identify growth responses, radial-
growth averaging was used, through the TRADER package in R software. Our 
results show that trees of Hymenaea spp. may spend in average ± 73 years in 
the buffered conditions of the forest understory, reaching a maximum of 237 
years. Coefficient estimates from ordinary least square regression and quantile 
regression between time to release and tree age revel that the age of trees 
depends on the time to release, with a slope value equal to 1, plus a constant. 
For the 85% percentile, or in other words the oldest trees, this constant value is 
158 years. Therefore, time spent in the forest understory mostly defines tree 
age, which is confirmed by the result of the path analysis. The time spent in the 
forest understory seems to be related to the level of competition for light driven, 
not by vegetation density, but by canopy height. In accordance to previous 
studies, canopy height covaries with precipitation, and the tallest canopies are 
found in the wettest environments. The role of competition for light in tree 
longevity is emphasized by the absence of a direct effect of precipitation on tree 
age. The sharp increase in growth rate during growth release requires structural 
and physiological changes in trees that favor efficiency at the expense of safety, 
while it leaves the buffered conditions of the understory to cope with more 
severe climate conditions. This is when the clock start ticking and trees will 
probably have a limited lifetime. 
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A variação da composição de espécies em um determinado ambiente pode ser
devido  a  causas  naturais  ou  antrópicas.  Alterações  na  vegetação  ripária,
desmatamento  e  o  despejo  de  resíduos  industriais  e  urbanos  que  se
acumulam,  alteram  o  equilíbrio  físico  e  químico  de  ambientes  aquáticos,
causam  mudanças  em  sua  estrutura.  Dentre  os  organismos  aquáticos,  as
macrófitas  aquáticas  estão  muito  relacionadas  com  essas  alterações
ambientais.  Macrófitas  aquáticas  são  importantes  componentes  do
ecossistema aquático, possuem variabilidade de formas e funções, auxiliam na
manutenção do equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos, servindo de
alimento  e  abrigo  para  vários  organismos  e  representam  uma  parcela
significativa da biodiversidade vegetal. Nosso objetivo foi avaliar o efeito das
variáveis ambientais sobre a composição de macrófitas em igarapés da Volta
Grande do Xingu, Pará. Para isso as coletas foram realizadas em 20 igarapés,
em  100  metros  do  igarapé.  Simultaneamente  com  a  coleta  do  material
biológico, foram mensuradas as variáveis pH, Oxigênio Dissolvido mg/L (OD),
Temperatura da água ºC, Turbidez (NTU), Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) e
Potencial  de  Oxidação/Redução  mV  (ORP).  Algumas  das  espécies  foram
identificadas  ainda  em  campo  as  demais  foram  armazenadas  em  sacos
plásticos e levadas para o laboratório na Universidade Federal  do Pará em
Altamira. Coletamos 24 espécies de macrófitas aquáticas distribuídas em 20
gêneros, 11 famílias e três formas de vida (Emergente, Submersa e Enraizada
com  folhas  flutuantes).  Para  responder  nosso  objetivo  utilizamos  uma
Regressão  Multivariada  de  Matriz  de  Distância  (MDMR).  As  variáveis
Temperatura,  Turbidez,  OD e ORP apresentaram efeito  sobre a riqueza de
macrófitas  aquáticas  nos igarapés estudados (PseudoR= 0,628  p  =  0,002).
Algumas  espécies  de  macrófitas  dependem  de  águas  claras  para  terem
sucesso, pois as águas claras permitem a entrada de luz o que beneficia as
taxas  fotossintéticas.  A  presença  de  uma  área  maior  de  capitação  de  luz,
proporciona um aumento na riqueza de habitats, gerando mais nichos para o
crescimento dessas plantas. Ao mesmo tempo em que eleva a temperatura da
água podendo reduzir a solubilidade do oxigênio dissolvido, o qual é essencial
para  a  oxidação  eficaz  de  matéria  orgânica.  Com  o  acumulo  de  matéria
orgânica  a  condutividade aumenta,  propiciando  a  colonização de  diferentes
comunidades  biológicas.  Essas  variáveis  influenciam  o  crescimento  e  a
sobrevivência  das  espécies,  possibilitando  que  algumas  se  estabeleçam  e
outras não consigam ter sucesso no ambiente. A diversidade de ambientes e
as diferentes características  físicoquímicas da água,  refletem a  composição
florística  e  as  interações  com  o  ecossistema.  Investigar  a  relação  com  as
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variáveis  ambientais  em  igarapés  tem  sido  uma  abordagem  recente  e  os
resultados deste trabalho podem auxiliar em um melhor entendimento sobre
este vínculo, tendo em vista que a maior parte dos trabalhos relacionados a
macrófitas aquáticas voltava o interesse para lagos e reservatórios. 

Palavras-chave: Ambientes aquáticos; Fatores de estresse; Nutrientes; Plantas
aquáticas. 
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O estudo da paisagem é importante para entender mudanças de cenários e 
direcionar estratégias para a conservação e restauração da vegetação nativa. 
O objetivo deste estudo foi caracterizar a cobertura florestal em imóveis rurais e 
a estrutura da paisagem da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da 
Serra do Brigadeiro (ZA-PESB). A cobertura florestal foi quantificada através de 
classificação automática supervisionada de imagens multiespectrais e foi 
cruzada com os limites dos imóveis rurais através de uma ferramenta de 
interseção para encontrar a cobertura florestal em cada imóvel. O limiar de 
20% da área de imóvel a título de RL foi considerado, com a ressalva de que 
pequenos imóveis rurais não são obrigados a atingir este valor. Métricas de 
área, borda e área central foram utilizadas para descrever a estrutura da 
paisagem. Pequenos imóveis rurais predominaram na ZA-PESB, 
representando 98,90% de todos os imóveis. Imóveis com <20% de cobertura 
florestal foram mais abundantes. Considerando todos os imóveis, existiria uma 
demanda de 3.186,53 ha para restauração ou compensação de RL na ZA-
PESB, correspondente a 1.942 imóveis com menos de 20% de cobertura 
florestal. Contudo, ao considerar que pequenas propriedades não são 
obrigadas a recompor/compensar a RL até o limiar de 20% da área do imóvel, 
apenas 12 imóveis foram considerados irregulares, correspondendo a um 
déficit de 361,46 ha (uma redução de 88,66%). A análise da estrutura da 
paisagem revelou que fragmentos florestais de tamanho reduzido predominam 
na ZA-PESB, sendo que 98,10% dos fragmentos apresentaram menos de 5 ha. 
Os grandes fragmentos são raros na região (apenas 20 no total), porém 
englobaram 12,75% da área florestal total. Os fragmentos florestais 
apresentaram uma alta interação com a matriz devido aos seus formatos 
irregulares, evidenciado pela alta densidade de bordas. O efeito do aumento da 
largura de borda sobre a área central dos fragmentos é intenso, principalmente 
para os fragmentos muito pequenos, os quais perdem quase toda área central 
em larguras a partir de 40 m, seguidos dos fragmentos pequenos, que perdem 
quase toda área central a partir 60 m. Fragmentos médios e grandes mantém 
maior área central que os demais, mesmo em larguras de borda mais 
acentuadas, indicando que são mais importantes para fornecer habitat para 
espécies sensíveis ao efeito de borda. A distância euclidiana do vizinho mais 
próximo entre os fragmentos florestais foi de 37,92 m considerando todos os 
fragmentos, porém quando apenas os grandes foram considerados a distância 
foi 1.297,43 m. Isto indica a importância também dos menores fragmentos para 
a conectividade funcional da paisagem. O estudo indica uma paisagem 
altamente fragmentada, resultado da conversão de florestas em terras 
agrícolas e pastagens no passado, o que tende a ser minimizado com as 
iniciativas de restauração florestal compensatória à mineração de bauxita na 
região de Miraí, MG. 
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A compensação ambiental é um importante mecanismo para a sustentabilidade 
da mineração e vem sendo amplamente praticada na Zona da Mata de Minas 
Gerais pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). O objetivo deste estudo 
foi utilizar a análise multicritério baseada em sistemas de informações 
geográficas para indicar áreas prioritárias para restauração florestal 
compensatória na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do 
Brigadeiro à mineração de bauxita realizada na unidade da CBA em Miraí, MG.. 
A modelagem de áreas prioritárias seguiu uma abordagem de escala de 
adequabilidade, a qual variou entre 0 e 255, utilizando cinco fatores: APPs, 
declividade, uso e cobertura do solo, distância dos fragmentos florestais mais 
conservados e corredores ecológicos. Os fatores foram agregados sob três 
diferentes cenários de risco: WLC, OWA com risco baixo e OWA com risco alto. 
Tal risco trata-se da dúvida relacionada à seleção de um local para o objetivo 
final. Em cada cenário, a adequabilidade foi classificada em cinco intervalos 
equidistantes, representando cinco classes de prioridade. Os níveis de 
adequabilidade aumentaram com o risco assumido na análise. Enquanto a 
classe de prioridade “Muito Baixa” predominou no cenário OWA com risco 
baixo, a predominância foi da classe “Baixa” no cenário WLC e “Média” no 
cenário OWA com risco alto. A área correspondente à classe de prioridade 
“Muito Alta” aumentou de 0,31% no cenário mais conservador para 10,72% no 
cenário mais arriscado. Ao passo que o cenário mais conservador busca 
garantir o atendimento dos critérios, os níveis de adequabilidade e quantidade 
de áreas aptas para o objetivo final são baixos. Enquanto isto, no cenário mais 
arriscado, o número de áreas aptas é maior, embora nem todos os critérios 
possam ser atendidos, visto que os fatores com elevada adequabilidade são 
favorecidos nesta análise. Como o risco associado à escolha de uma área para 
restauração não incorre em grandes ameaças ao ambiente ou às populações 
humanas, o cenário de risco alto poderia ser indicado como a melhor 
alternativa, já que apresenta um maior número de opções viáveis. Os mapas 
gerados podem ser utilizados simultaneamente com um conjunto de 
geotecnologias para identificar os locais das classes de prioridade “Alta” e 
“Muito Alta” e priorizar a restauração estas áreas. É importante destacar que 
um conjunto de fatores econômicos, sociais e técnicos pode inviabilizar a 
restauração de uma área indicada como de alta prioridade. Assim, este estudo 
deve ser considerado como um modelo para linhas gerais de planejamento, de 
modo que as demais etapas estão condicionadas a uma análise caso a caso 
considerando fatores que muitas vezes não são mapeáveis. Contudo, a 
seleção de uma área a partir deste tipo de análise pode resultar em maiores 
benefícios derivados da restauração de ecossistemas e também de maior 
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sucesso dos projetos, ao considerar a paisagem de interesse, sua integridade e 
outros fatores relevantes. A restauração florestal compensatória já em curso 
pela CBA representa um ganho ambiental para a ZA-PESB e toda a região de 
influência da mineração de bauxita, uma vez que promove o aumento da 
cobertura florestal nativa. 
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A adubação verde visa melhorar as condições químicas, físicas, biológicas e 
estruturais do solo, bem como promover sua rápida cobertura, e a incorporação 
de matéria orgânica. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a cobertura 
do solo, a fitomassa seca produzida por três espécies de adubos verdes e a sua 
influência nas propriedades química do solo para a restauração ecológica de 
área no ambiente de mineração de bauxita. O estudo foi realizado em uma área 
de 2 ha, na qual até o fim do ano 2016 funcionava o setor administrativo da 
Companhia Brasileira de Alumínio – CBA, localizada no município de Miraí, 
Minas Gerais. Todas as construções foram removidas deixando o subsolo 
exposto, compactado e de baixa fertilidade. Esta área de estudo foi incluída no 
programa de compensação ambiental da empresa. Foi realizada a sub-solagem 
com ripper, adubação química em área total e a semeadura de três espécies de 
adubos verdes em janeiro/2017: Cajanus cajan (L.) Huth (guandu), Crotalaria 
juncea L. (crotalária-juncea) e Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. (estilosantes), 
em delineamento inteiramente casualizado. Foram plantadas mudas de 20 
espécies nativas em espaçamento 4,0 x 4,0 metros. A cobertura do solo e a 
produção de fitomassa seca foram avaliadas ao final de 18 meses. Os atributos 
do solo foram avaliados em três épocas (0, 18 e 24 meses após a semeadura). 
As médias dos valores de cobertura do solo e de fitomassa seca foram 
comparadas através do teste de Tukey para amostras independentes (p < 0,05). 
Houve diferença significativa entre os tratamentos (espécies de adubo verde) 
tanto para cobertura do solo quanto para fitomassa seca. As espécies C. cajan 
(89 %) e C. juncea (75 %) apresentaram os maiores percentuais de cobertura do 
solo, significativamente maiores que o promovido por S. guianensis (59,5). No 
que tange a produção de fitomassa seca, C. cajan (853,90 g.m-2) e S. guianensis 
(716,18 g.m-2) apresentaram os melhores resultados sendo estatisticamente 
semelhantes. A espécie C. juncea (402,26b g.m-2) apresentou menor produção 
de fitomassa, sendo considerada estatisticamente semelhante a S. guianensis. 
O rápido recobrimento do solo promovido pelos adubos verdes garantiu proteção 
contra eventuais processos erosivos e evitou a invasão de gramíneas exóticas 
agressivas, propiciando melhores condições para as mudas plantadas. A 
deposição de fitomassa colaborou para aumento dos teores de matéria orgânica 
e aumento da fertilidade do solo em todos os tratamentos. Após 24 meses da 
semeadura houve melhoria em todas as propriedades químicas do solo. 
Portanto, as técnicas de restauração aplicadas: preparo do solo, adubação 
química e semeadura de adubos verdes foram eficientes para promover o rápido 
recobrimento do solo e melhoria das propriedades químicas do solo. A adubação 
verde é uma alternativa viável que contribui para o sucesso dos projetos de 
restauração florestal de áreas no ambiente da mineração de bauxita. 
 
Palavras-chave: Restauração ecológica; Sustentabilidade; Técnicas alternativas 
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Bolas de sementes são conglomerados de substrato que envolvem as 
sementes com a finalidade de protege-las até que as condições ambientais 
sejam favoráveis à germinação. Apesar do potencial para uso na restauração 
florestal, sobretudo em áreas de difícil acesso, ainda não existem estudos 
publicados que comprovem sua eficiência. Nesse sentido, este estudo teve 
como objetivo avaliar o uso de bolas de sementes como técnica alternativa 
para restauração florestal de áreas atingidas pelo rejeito. Foram 
confeccionadas bolas que diferiam de acordo com o substrato utilizado e o 
diâmetro das bolas, sendo os tratamentos: T1: Rejeito (bola de 3 cm de 
diâmetro), T2: Rejeito (6 cm), T3: Rejeito + Composto Orgânico (3 cm), T4: 
Rejeito + Composto Orgânico (6 cm), T5: Rejeito + Argila (3cm), T6: Rejeito + 
Argila (6 cm), T7: Rejeito + Fino de Carvão (3 cm) e T8: Rejeito + Fino de 
Carvão (6 cm). Todos os substratos contaram com a utilização de rejeito (100% 
em T1 e T2 e 50% nos demais tratamentos) em sua composição, visando o 
aproveitamento do mesmo.  Dentro de cada bola foram colocadas 20 
sementes, sendo 5 de cada uma das espécies: Peltophorum dubium, Ceiba 
speciosa, Colubrina glandulosa e Enterolobium contortisiliquum. Para as 
espécies que apresentavam dormência, foi realizada a quebra das sementes. 
Adicionou-se 10 gramas de NPK 06-30-06 para cada quilo de substrato 
utilizado. Assim, foram utilizadas 12 repetições de cada tratamento, que foram 
distribuídas aleatoriamente em 12 blocos. Cada bloco foi composto por uma 
bandeja plástica contendo o rejeito puro. As bandejas foram mantidas sobre 
bancadas em estufa no viveiro da Universidade Federal de Viçosa, onde a 
irrigação foi programada de acordo com as condições climáticas. As bolas 
foram monitoradas e vistoriadas semanalmente quanto a germinação das 
sementes até 30 dias após a instalação do experimento, onde observou-se um 
total de 356 sementes germinadas considerando todos os tratamentos e 
repetições, sendo que as quatro espécies utilizadas apresentaram germinação. 
Houve diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos, pela analise 
de variância (ANOVA). Com isso, realizou-se também o Teste de Tukey, onde 
foi constado que os tratamentos T1, T5, T7 e T8 se diferenciaram dos demais 
tratamentos com os melhores resultados, mas não diferenciaram 
estatisticamente entre si. Dos quatro tratamentos com os melhores resultados, 
três utilizaram bolas de 3 cm de diâmetro e quanto ao substrato, apenas o 
Rejeito + Fino de Carvão obteve melhores resultados com os dois diâmetros 
utilizados. A obtenção destes resultados é de suma importância para uma 
posterior condução deste experimento em campo e também da futura utilização 
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das bolas de sementes para auxiliar na restauração florestal das áreas 
atingidas pelo rejeito em Mariana e região. 
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O banco de sementes do solo tem sido um importante bioindicador empregado 
nas ações de avaliação e monitoramento em projetos de restauração florestal. 
Sua caracterização contribui no entendimento das trajetórias de sucessão 
ecológica, em razão de suas potencialidades nos processos de restauração de 
ecossistemas. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo caracterizar 
o banco de sementes do tecnossolo de um experimento de restauração 
florestal em área atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, Mariana, 
MG. O estudo foi conduzido no distrito de Paracatu de Baixo (43°11'59.55"W, 
20°16'32.91"S), Mariana, MG. A instalação do experimento foi realizada em 
março de 2017, na qual empregou-se um esquema fatorial 3 x 2 onde três 
métodos de restauração florestal (plantio de mudas de espécies nativas, 
semeadura direta e regeneração natural) foram associados ou não a 
fertilização do solo (calagem e adubação), perfazendo seis tratamentos. Em 
setembro de 2019, três amostras de tecnossolo superficial (0,22 x 0,30 x 0,05 
m) foram coletadas em cada uma das 36 parcelas úteis do experimento piloto, 
totalizando 108 amostras. O monitoramento da germinação de plântulas foi 
realizado em casa de vegetação no viveiro da Universidade Federal de Viçosa 
durante 12 meses. As espécies amostradas foram classificadas quanto à 
categoria sucessional e síndrome de dispersão. A comparação entre as médias 
da abundância do número de indivíduos germinados foi realizada por meio de 
análises de variância. Foram amostrados 12583 indivíduos pertencentes a 25 
famílias botânicas e 115 espécies. No que se refere à categoria sucessional e a 
síndrome de dispersão, não houve diferenças significativas entre os 
tratamentos, sendo as plântulas registradas, em todo o banco de sementes, 
pioneiras e anemocóricas, predominantemente. Diferenças significativas na 
categoria sucessional e na síndrome de dispersão foram encontradas, por sua 
vez, dentro de cada um dos tratamentos. A categoria sucessional das pioneiras 
foi marcadamente superior se comparada a das secundárias iniciais, nos seis 
tratamentos, variando entre 96,90 e 99,22% dos indivíduos. A síndrome de 
dispersão que reuniu maior número de plântulas em todos os tratamentos foi a 
anemocórica, oscilando entre 50,76 e 78,51%. A elevada abundância de 
espécies pioneiras e anemocóricas possibilita a modificação do ambiente, 
permitindo que espécies mais exigentes se estabeleçam, além de garantir a 
rápida dispersão a longas distâncias. Apesar do menor número, plântulas de 
espécies secundárias e de dispersão autocórica e zoocórica também exibem 
alta relevância, uma vez que podem contribuir na promoção da diversidade 
local, acelerando a recuperação. Assim, os resultados condizem com o 
esperado para áreas que se encontram nos anos iniciais da restauração 
florestal, apontando o elevado potencial de regeneração natural do banco de 
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sementes e a atuação do mesmo como método de restauração passiva e 
enriquecimento da área de estudo. Recomenda-se dar prosseguimento ao 
monitoramento do processo de sucessão ecológica para calibrar e melhorar 
futuras intervenções, como plantio de enriquecimento, com o objetivo de se 
garantir o desenvolvimento de um ecossistema florestal resiliente sobre o 
tecnossolo. 
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As mudanças climáticas são resultantes da ação de gases de efeito estufa 
(GEE), que são provenientes principalmente de atividades antrópicas. O 
inventário de GEE é um instrumento indispensável para a gestão ambiental, e é 
através dele que são mapeadas as fontes de emissão e a quantidade de gases 
liberada para a atmosfera. Com o inventário de GEE determinado, uma das 
alternativas com boa relação custo-benefício para mitigar as emissões 
levantadas é a remoção de carbono atmosférico, através do plantio de árvores. 
Em adição à retenção de carbono, o plantio de árvores apresenta importantes 
co-benefícios, como: interceptação da água da chuva, melhoria da qualidade 
do ar, amenização climática, além de valores estéticos e culturais. Diante disso, 
este estudo teve como objetivo inventariar as emissões de GEE dos escopos 1 
e 2 do Campus Nova Venécia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo (IFES) em 2019 e propor a neutralização das 
emissões por meio do plantio de árvores. Inaugurado em 2008, o campus de 
Nova Venécia localiza-se na porção urbana do município de Nova Venécia - ES 
e suas atividades estão relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. No ano 
de 2019 o campus contava com 130 servidores próprios e terceiros (docentes, 
servidores administrativos e funcionários de serviços) e 554 discentes, 
distribuídos em cursos de formação técnica, graduação e pós-graduação. O 
inventário de emissões de GEE foi realizado a partir da metodologia do 
Programa Brasileiro GHG Protocol, adotando 2019 como ano-base e os 
escopos 1 e 2 como limite operacional. O escopo 1 envolve emissões diretas 
de GEE que são provenientes de fontes que pertencem ou são controladas 
pela instituição, que no caso deste trabalho foram combustão estacionária e 
móvel e emissões fugitivas de extintores de incêndio e ares-condicionados. Já 
o escopo 2 abrange emissões indiretas decorrentes da geração de energia 
elétrica adquirida e consumida pela instituição. O levantamento dos dados para 
o cálculo de emissões foi realizado junto a cada setor responsável pelo controle 
das informações pertinentes no campus. Após a coleta, os dados foram 
aplicados à ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol, 
versão 2021.0.1. Utilizando a ferramenta, cada gás de efeito estufa foi 
convertido em dióxido de carbono equivalente (CO2e), com base no seu 
potencial de aquecimento global. O cálculo do número de árvores para 
neutralização das emissões foi realizado considerando um estoque de 180 Kg 
de CO2 por árvore (biomassa da parte aérea e raízes), em um horizonte de 30 
anos. Combustão estacionária e móvel foram responsáveis pela emissão de 
10,581 tCO2e e emissões fugitivas representaram 3,319 tCO2e. Já o consumo 
de energia elétrica foi responsável pela emissão de 24,506 tCO2e. No total, 
foram emitidas 38,406 tCO2e, sendo 13,900 tCO2e no escopo 1 e 24,506 tCO2e 
no escopo 2. O plantio de 214 árvores de espécies nativas torna-se necessário 
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para realizar a neutralização das emissões de GEE desse estudo. Além de 
permitir quantificar e conhecer a natureza das emissões dos escopos 1 e 2, 
este estudo proporciona o aumento da percepção socioambiental da 
comunidade acadêmica e fornece subsídios para a definição de estratégias de 
gestão ambiental do campus Nova Venécia do IFES. 
 
Palavras-chave: Carbono; Compensação; Árvores; IFES 
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(leonardobalbinot7@gmail.com). 
 

The Amazonia is recognized for the biodiversity abundance, the exuberance of 
its forests and for the domain it exercises over the hydrology cycle and the 
weather. However, studies that provide this information to understand the rainfall 
partitioning in this biome are incipient. Considering the relevance of this topic and 
the shortage of information, this work aimed to quantify the net precipitation (NP), 
composed by the throughfall and the stemflow of the amazon forest. The present 
study was fulfilled in the National Forest of Jamari, Rondônia, Occidental 
Brazilian Amazonia, is as open rainforest, Aw-Tropical Rainy weather, which is 
characterized by warm and wet with two distinct periods: rainy (October to April) 
and dry (June to August), May and September are transition periods. Three plots 
were installed (20 x 20m) in two areas: one with preserved forest (PF) and 
another in explored forest (EF), which were monitored between October, 2019 to 
October, 2020.The rainfall (in an open area) and the throughfall (inside the forest) 
were measured using pluviometers at a height of 1.50m above the forest floor. 
Stemflow was measured using a polyurethane gutter system, the water that 
drained through the stem surface was directed to polyethylene collectors. 
Monthly the water amount of 42 pluviometers and values of stemflow was 
measured from 60 individuals with DBH (diameter breast height at 1.3m) ≥11cm. 
Rainfall events with accumulation of water were noted during the period, except 
in July 2020. The highest values of rainfall and throughfall was observed in 
February in the preserved forest (PF), in explored forest (EF), the highest values 
were in February and April. The throughfall mean was 1905mm in PF and 
1591mm in EF. The stemflow value in PF represented 10.76% of rainfall and 
4.97% in EF. The net precipitation (NP) was 2106mm in PF and 1679mm in EF. 
Even though the values of rainfall and throughfall do not show significant 
difference between the areas (F test: p-value> 0.05), it is possible to observe that 
the average values of these variables and of stemflow were higher in preserved 
forest (PF). The volume of water carried by stemflow shows the importance of 
vegetation for the transport and conduction of water to the soil, thus contributing 
to the maintenance of humidity and water recharge. 
 

Keywords: Forest Hydrology; Precipitation; Stemflow. 
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ANÁLISE ESPACIAL DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS DA PORÇÃO 
CAPIXABA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO MATEUS 
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No norte do estado do Espírito Santo, a bacia hidrográfica do Rio São Mateus 
está presente numa área do bioma Mata Atlântica onde a expansão de 
atividades econômicas conduziram a um intenso processo de fragmentação 
florestal. Esse processo se caracteriza por apresentar áreas remanescentes de 
vegetação nativa numa matriz de uso predominantemente agrícola. Para a 
identificação dos padrões de paisagem, diversos estudos têm utlizado a análise 
da distribuição espacial através do uso de métricas pré-estabelecidas e 
tecnologias geoespaciais. Diante disso, o objetivo deste estudo foi determinar 
índices de ecologia da paisagem para caracterização do padrão dos 
fragmentos florestais de mata nativa da bacia hidrográfica do Rio São Mateus - 
ES. A porção capixaba da bacia possui uma área de drenagem da 8.237 km² e 
abrange os munícipios de Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa 
Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Mantenópolis, Nova 
Venécia, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão. Os climas encontrados na área 
são o clima tropical úmido ou subúmido (Am) e o clima tropical com inverno 
seco (Aw). Os valores médios anuais de temperatura e precipitação dos 
municípios da bacia são 22,9 ºC e 1.262 mm, respectivamente. Os solos 
predominantes são Latossolo Amarelo e Argissolo Amarelo e a formação 
florestal marcante é a Floresta Ombrófila Densa. As análises deste estudo 
foram realizados no software ArcGis® versão 10.8. Os shapefiles de uso e 
ocupação do solo e delimitação da bacia foram fornecidos pelo Comitê das 
Bacias Hidrográficas Afluentes dos rios São Mateus Braço Norte e Braço Sul 
no Estado do Espírito Santo e utilizados para a elaboração do mapeamento da 
fragmentação florestal. A partir do mapeamento, foi mensurada a área de cada 
fragmento e calculadas as métricas de paisagem com o auxílio da extensão 
Vector - based Landscape Analysis Tools 2.0 (V-Late 2.0). As métricas 
calculadas foram: Número de Fragmentos, Área dos Fragmentos, Índice de 
Forma Médio, Comprimento Médio de Borda e Índice de Área Central Total. Foi 
considerado 100 m de borda para o cálculo do Índice de Área Central Total. 
Foram identificados 4.286 fragmentos de floresta nativa, totalizando uma área 
de 639,59 km² (7,76% da área total da bacia). O maior número de fragmentos 
(86,72%) possuem menos de 25 ha. Fragmentos maiores que 100 ha 
representam apenas 1,68% da área da bacia. O Índice de Forma Médio foi de 
1,67, o que demonstra o predomínio de fragmentos com formatos mais 
circulares na paisagem. O Comprimento Médio de Borda foi de 2.210,64 m. O 
Índice de Área Central Total abriga apenas 16,93% da área total de cobertura 
florestal nativa da bacia. De forma geral, esse estudo constatou que há um 
predomínio de fragmentos com formatos mais circulares, pequenos (menores 
que 25 ha) e, consequentemente, com grande efeito de borda. Os resultados 
demonstram a necessidade de ações voltadas para conservação e ampliação 
das áreas de mata nativa na bacia hidrográfica do Rio São Mateus - ES. 
 
Palavras-chave: Ecologia da paisagem; Mata Atlântica; Geoprocessamento 
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FENOLOGIA VEGETAL DE Guapira opposita (VELL.) REITZ EM FLORESTA 
OMBRÓFILA DENSA 
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A fenologia vegetal é responsável pelo entendimento da dinâmica dos eventos 
vegetativos e reprodutivos nas plantas, em resposta às condições ambientais 
impostas às populações e comunidades de um hábitat. Além disso, tal 
conhecimento atribui informações aos aspectos ecológicos das espécies, e 
fornece subsídio para o desenvolvimento de propostas de recuperação e 
conservação dos ecossistemas. A Guapira opposita (Vell.) Reitz, pertencente a 
família Nyctaginaceae, é uma espécie florestal nativa do Brasil, que devido a sua 
plasticidade ocorre em diversas formações florestais, particularmente no domínio 
da Mata Atlântica. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo 
caracterizar a fenologia de G. opposita e verificar a sua relação com variáveis 
climáticas em um remanescente de Floresta Ombrófila Densa, localizado na 
Serra do Valentim, entre os municípios de Iúna e Muniz Freire, sul do Espírito 
Santo. O clima na região é caracterizado por verão brando e sem estação seca, 
com temperatura média anual do entre 18 e 20 ºC e precipitação média anual de 
1.414 mm. A área estudada possui cerca de 50 ha, onde foram alocados dez 
transectos de dimensões 50 m x 2 m no interior do remanescente, para que não 
houvesse interferência dos efeitos de borda. Os dados fenológicos foram 
coletados mensalmente em 16 indivíduos da espécie, no período entre janeiro e 
dezembro de 2014. Para análise dos dados foram utilizados os métodos do 
Índice de Atividade e Percentual de Intensidade de Fournier. No período de 
amostragem foi observada redução de 33% da precipitação anual para o 
remanescente estudado, quando comparado com o ano anterior ao do estudo. 
O comportamento vegetacional da G. opposita na área não obteve grandes 
variações. O índice de atividade dos indivíduos produzindo novas folhas e brotos 
foliares se mostrou sazonal, com a maior porcentagem de indivíduos ocorrendo 
entre os meses correspondentes a estação chuvosa e com altas temperaturas. 
O pico do brotamento foliar ocorreu em janeiro, mês em que houve as mais 
elevadas temperaturas nas duas áreas. Observou-se alto grau de sincronia para 
o brotamento foliar no remanescente. Não houve manifestação dos indivíduos 
para a fenofase de queda foliar no período de amostragem. Por isso, a espécie 
pode ser classificada como perenifólia. Não foram observadas as fenofases 
reprodutivas para a espécie, fato este que pode estar relacionado com os fatores 
climáticos, principalmente precipitação e o período analisado (um ano). Desta 
forma, pode-se inferir que o comportamento vegetacional da espécie G. opposita 
no remanescente teve pequena variação e o déficit hídrico ocorrido no ano da 
amostragem foi o fator limitante da não ocorrência das fenofases reprodutivas 
da espécie. 
Palavras-chave: Conservação; Fenofases; Floresta Atlântica 
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Stemflow is the portion of water that flows on stem until arrives the ground, when 

rainfall interacts with the forest canopy, which makes this a very important 

process of forest water balance. Along this path, the stemflow can drag chemical 

nutrients as well living organisms. The knowledge of about the dynamics of this 

process and its interrelations is very incipient and needs to be better explored. In 

this context this stud shows that stemflow on eight tree species in order to 

investigate the role of this hydrological process in the transport of metazoans to 

the soil. Between October 2019 and February 2020 the species, Paubrasilia 

echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis , Tabebuia roseoalba (Ridl.) 

Sandwith, Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn., Eucalyptus sp, Leucaena 

leucocephala (Lam.) de Wit, Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho, 

Pinus taeda L. e Schizoloblum parahyba (Vell.) Blake., were investigated. The 

indexes of abundance, diversity, equitability and richness of metazoan taxa 

sampled in the water of the collected stemflow were calculated. The stemflow 

dynamic by the different structural attributes present in tree species and how that 

affects the faunistic composition also ware verified. According to Shannon-

Wiener (H) index, Schizoloblum parahyba e Pinus taeda were the species with 

better results. About the richness index, Pinus taeda had the best result, followed 

by Leucaena leucocephala. Pinus taeda also stood out in diversity index. Dealing 

with equitability index, Moquiniastrum polymorphum had the highest value. When 

calculated the Pearson correlation coefficient, noted that there was no linear 

correlation (r² 0.0059) with volume of stemflow and richness metazoan, which 

indicates that the amount of metazoan that seeps through stem, does not depend 

on the volume of stemflow of the trees studied. About the total richness of 

metazoan in the stemflow water, ware found 521 individuals, which 43.57% in 

trees with furrowed bark trees, 33.01% in trees with smooth bark and 23.42% in 

scaled bark tree. For classes of the H:W ratio (height and width of the crown), the 

highest percent of metazoan found was in H:W<1 (77.28%) represented by 

Tibouchina granulosa, Paubrasilia enchinata, Leucaena leucocephala, 

Moquiniastrum polymorphum, Schizoloblum  parahyba e Tabebuia roseoalba 

species. However, it can be seen that despite of Eucalyptus sp species shows 

the highest rate H:W (H:W>2), it had the lowest percent of metazoan (6.33%). 

The class of H:W (≥1≤2) represented 19.38%, with Pinus taeda specie. The most 

frequent taxa were the Order Hymenoptera (N = 222), followed by Collembola (N 

= 124). The species of Pinus taeda e Leucaena leucocephala showed the largest 

number of Hymenoptera, almost all of then were specimen of ant (Formicidae) 
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which collect leaves in abundance. Paubrasilia enchinata e Schizoloblum 

parahyba presented the largest amounts of Collembola specimens of the 

Entomobryidae family, which are decomposers of organic matter and nutrient 

cycling. This study evidenced that the stemflow is a transport vector to metazoans 

which lives in trees, they had influence in ecology, nutrient cycling and soil fertility. 

 

Key-words: Collembola; Ecohydrology; Forest Hydrology; Hydrological 

Processes 
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OMBRÓFILA DENSA MONTANA PÓS - INCÊNDIO 
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A chuva de sementes refere-se à entrada de sementes em um habitat durante 
determinado período de tempo, sendo crucial nos processos ecológicos de 
recuperação, manutenção e regeneração dos ecossistemas degradados. Com 
seu estudo é possível avaliar a dinâmica de uma floresta e como essa se 
comporta após sofrer perturbações, tanto naturais ou por ações antrópicas. 
Diante disso, o estudo teve como objetivo avaliar a abundância de espécies da 
chuva de sementes em uma área pós - incêndio. A área de estudo localiza-se na 
Serra do Valentim, município de Iúna, Espírito Santo, em um fragmento de 
Floresta Ombrófila Densa Montana de aproximadamente 50 ha, que foi 
incendiada no ano de 2014. A localidade possui coordenadas centrais 
41º28’26’’W e 20º21’59’’S e elevações entre 1000m e 1650m. A coleta da chuva 
de sementes foi realizada mensalmente, considerando o período de abril de 2019 
a março de 2020, seis anos após o incêndio. Foram demarcadas 10 parcelas 
(5x10m), com um coletor de formato quadrado (1m²) afixado na zona central de 
cada parcela. O material foi coletado, seco em estufa de ventilação forçada a 
65°C por 48h e, posteriormente, triado. Após essa etapa, as sementes foram 
separadas em morfoespécies e identificadas, sendo consideradas apenas 
sementes viáveis e visíveis (≥1mm) até o nível específico, quando possível. A 
identificação das espécies foi realizada por meio de consultas à literatura 
específica, coleções de referências dos Herbários Capixaba e Reserva Natural 
VALE, bem como o auxílio de especialistas e comparações com outros trabalhos 
realizados no mesmo local. Foram contabilizadas 5.556 sementes em toda a 
área amostrada, distribuídas em 24 morfoespécies, sendo 17 identificadas em 
nível de espécie, 2 em nível de gênero, 3 em nível de família e 2 indeterminadas. 
Dentre as espécies que se destacaram, Athenaea picta (Mart.) Sendtn., Solanum 
cinnamomeum Sendtn. e Vernonanthura divaricata (Spreng.) H.Rob. foram as 
mais abundantes, representando 97% do número total de sementes amostradas. 

A. picta teve uma alta abundância de sementes (2055 ≅ 36,99 %). Seus frutos 
atrativos com forma de dispersão zoocórica, além de sementes abundantes, 
pequenas e produção contínua podem ter sido marcantes para sua alta 
abundância. S. cinnamomeum teve a segunda maior abundância de sementes 

entre as espécies amostradas (1736 ≅ 31,25%) sendo uma espécie 
caracterizada pela zoocoria e ocorrência em áreas com altitudes que variam de 
700 a 1300 m, principalmente na Floresta Ombrófila Densa Baixo-Montana e 
Alto-Montana, ocupando bordas de matas ou florestas secundárias. V. divaricata 

foi a terceira espécie de maior abundância (1598 ≅ 28,76 %). Isso deve-se, 
provavelmente, à sua dispersão anemocórica, além da contínua e elevada 
produção de sementes durante a maior parte do ano. Os resultados obtidos 
deste estudo reforçam a importância da chuva de sementes para o 
restabelecimento de áreas que sofreram algum tipo de distúrbio. O predomínio 
de sementes zoocóricas pode evidenciar que fragmentos florestais 
circunvizinhos estão contribuindo para a regeneração da área incendiada.  
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EPÍFITAS E A RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA MATA ATLÂNTICA: O QUE 
SABEMOS ATÉ AGORA? 
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Atualmente restam apenas 11% da Mata Atlântica brasileira. Este importante hotspot 

da biodiversidade mundial é também onde se concentram os maiores esforços de 

restauração.  Justamente, por ter grandes áreas já degradadas, estar próxima dos 

centros consumidores, existirem leis que protegem a restauração, como a Lei da Mata 

Atlântica, tornando o bioma uma grande oportunidade para restauração em larga 

escala.  O Brasil comprometeu-se em restaurar 12 milhões de hectares no seu Plano 

Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), entretanto muitos são os 

desafios enfrentados. Dentre eles, está a lacuna de conhecimento a respeito de outras 

formas de vida em processos de restauração da Mata Atlântica. Assim, o presente 

estudo teve o objetivo de fazer um levantamento bibliográfico da produção brasileira 

sobre epífitas e a restauração da Mata Atlântica. Foram compilados 17 trabalhos, 

dentre artigos de revistas científicas, teses e dissertações, e trabalhos em anais de 

eventos científicos. Este estudo demonstra que nos últimos o numero de estudos sobre 

epífitas e restauração da Mata Atlântica é crescente. A maioria das pesquisas nessa 

área foi realizada no estado de São Paulo e em instituições públicas, especialmente 

Universidades Estaduais. Em sua maioria os trabalhos se concentraram em área de 

Floresta Estacional Semidecidual que é a segunda fitofisionomia mais degradada da 

Mata Atlântica. Ressaltamos que para conseguirmos atingir os objetivos da restauração 

– que as florestas restauradas sejam capazes de serem autossuficientes, fornecerem 

serviços ecossistêmicos e manter a biodiversidade assim como, as florestas maduras – 

é necessário aumentar o conhecimento sobre as epífitas e suas relações com as 

florestas em processo de restauração.  
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Marcon - UFPR (amandakoche@gmail.com), Christopher Thomas Blum - UFPR 
(ctblum.ufpr@gmail.com), Murilo Lacerda Barddal - COPEL 
(murilo.barddal@copel.com), Sergio Luiz Goncalves Santos - COPEL 
(sergio.luiz@copel.com), Tomaz Longhi-Santos - UFPR 
(tomazlonghi@gmail.com), Pedro Higuchi - UDESC (higuchip@gmail.com), 
Franklin Galvão - UFPR (fgalvao@ufpr.br) 
 
 
Estudos fenológicos constituem uma importante ferramenta para auxiliar a 
compreensão dos eventos biológicos repetitivos, contribuindo no entendimento 
das estratégias de crescimento das plantas em função das variações nos fatores 
bióticos e abióticos do meio. Dessa forma, objetivou-se analisar a fenologia 
vegetativa e o crescimento de Cedrela fissilis Vell. a diferentes distâncias do 
reservatório da Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, 
Paraná. O estudo foi conduzido nas áreas do entorno do reservatório (área 1), e 
a uma distância de aproximadamente 8 km do reservatório (área 2). Em cada 
distância foram selecionados 8 indivíduos arbóreos com diâmetro a altura do 
peito (DAP) médio de 45,9 cm, sendo observadas as fenofases de brotação 
foliar, folhas maduras, folhas em senescência e desfolha total, no período de 
janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Para cada fenofase foi atribuída uma nota de 
intensidade de zero a três (1 = 0-25%; 2 = 26-50%; 3 = 51-100%), informando 
também a atividade (presença e ausência), por meio de visitas mensais em cada 
área. Simultaneamente, realizaram-se leituras mensais do incremento em 
circunferência, por meio da alocação de faixas dendrométricas permanentes, 
fixadas no tronco das árvores, à altura do DAP. A normalidade dos dados de 
incremento foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, sendo 
posteriormente comparadas as medianas das áreas pelo teste de Mann-Whitney 
e as médias mensais pelo teste t, a 95% de probabilidade. Foi observada alta 
sincronia (>60%) das fenofases de brotação, folhas maduras e folhas 
senescentes, entre os indivíduos de C. fissilis nas duas áreas. A brotação foi 
visualizada entre agosto a novembro/20, com pico de intensidade em setembro 
(100%), em ambas as áreas. Observou-se maior intensidade de folhas maduras 
entre janeiro e fevereiro/20, com redução gradual nos meses seguintes, devido 
a deciduidade, e a completa expansão do limbo foliar ocorreu em novembro/20, 
após a renovação foliar. A senescência e queda dos folíolos ocorreram de janeiro 
a agosto, com maior intensidade em maio (75%) na área 1 e entre março e abril 
na área 2 (79,2%). Para a desfolha total, a maior porcentagem foi alcançada em 
julho na área 1 com baixa sincronia entre indivíduos (37,5%), e agosto na área 
2 (62,5%). O comportamento fenológico da espécie apresentou influência nas 
taxas de incremento mensal, sendo os menores valores registrados no período 
de julho a setembro, em que as árvores estavam totalmente ou parcialmente sem 
folhas. A retomada do crescimento secundário ocorreu de forma lenta e gradual 
nos meses seguintes, sendo janeiro/21 o mês com os maiores valores de 
incremento em ambas as áreas, com médias de 0,62 mm na área 1 e 1,04 mm 
para a área 2. As áreas não apresentaram diferenças significativas pelo teste 
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Mann-Whitney (p=0,31), com medianas de 0,02 mm para área 1 e 0,00 mm para 
área 2. Comparando as médias mensais, somente agosto diferiu 
significativamente pelo teste t (p=0,04), sendo a área 1 com maior valor (0,035 
mm) em relação à área 2 (0,010 mm). As fenofases vegetativas e o incremento 
apresentaram comportamento sazonal, sendo altamente correlacionadas entre 
si.  
 
Palavras-chave: Faixas Dendrométricas; Fenofases; Incremento Mensal; 
Sincronia. 
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COMPOSIÇÃO DAS CATEGORIAS SUCESSIONAIS DA CHUVA DE 
SEMENTES EM FLORESTA OMBRÓFILA DENSA MONTANA – PÓS 

INCÊNDIO 
 
Mônica Taires Rodrigues da Silva - UFES (monicataires@gmail.com), Izabel 
Regina da Mata Barrada - UFES (barrada.izabel@gmail.com), Tales Junior dos 
Santos - UFES (talesjunior1610@gmail.com), Sustanis Horn Kunz - UFES 
(sustanis@gmail.com) 
 
Estudos que buscam conhecer a composição das categorias sucessionais a 
partir da classificação das espécies em grupos ecológicos são uma ferramenta 
muito importante para entender o funcionamento de uma comunidade florestal, 
seja para uso no manejo, conservação ou recuperação florestal. Nesse contexto, 
o presente estudo teve como objetivo avaliar a composição das categorias 
sucessionais na chuva de sementes em uma área incendiada de Floresta 
Ombrófila Densa Montana. A área amostral situa-se na Serra do Valentim, 
localizada no Sul do estado do Espírito Santo (ES). Caracteriza-se como Floresta 
Ombrófila Densa Montana, fitofisionomia pertencente ao bioma Floresta 
Atlântica, estando sob as coordenadas 41º28’2’’W e 20º23’8’’S ao sul e 
41º28’22’’W e 20º21’38’’S, entre elevações de 1000m e 1650m. Para o estudo 
da chuva de sementes foram demarcadas 10 parcelas (5x10m) e em cada 
parcela foi instalado 1 coletor de 1 m² e fixado a 0,70 m de altura do solo. A 
coleta da chuva de sementes foi realizada mensalmente, considerando o período 
de abril de 2019 a março de 2020 em uma área que foi incendiada no ano de 
2014. O material contido nos coletores foi coletado manualmente a cada 30 dias, 
acondicionado em sacos de papel devidamente identificados e encaminhados 
para secagem em estufa de ventilação forçada a 65°C por 48h e, posteriormente, 
triado. Após essa etapa, as sementes foram separadas em morfoespécies e 
identificadas, sendo consideradas apenas sementes viáveis e visíveis (≥1mm) 
até o nível específico, quando possível. A identificação das espécies foi realizada 
por meio de consultas à literatura específica, coleções de referências dos 
Herbários Capixaba e Reserva Natural VALE, bem como o auxílio de 
especialistas e comparações com outros trabalhos realizados no mesmo local. 
Foram amostradas 5.556 sementes distribuídas em 13 famílias, 14 gêneros e 17 
espécies. Quanto ao grupo sucessional, as pioneiras (07 espécies - 41, 18%) e 
secundárias iniciais (07 - 41,18%) tiveram destaque, tanto em riqueza quanto em 
número de sementes, seguidas das secundárias tardias (02 - 11,76%). Uma 
espécie (5,88%) não foi caracterizada quanto ao grupo sucessional. Athenaea 
picta (Mart.) Sendtn., Solanum cinnamomeum Sendtn. e Vernonanthura 
divaricata (Spreng.) H.Rob. tiveram maior número de sementes e são pioneiras, 
sendo de grande importância em estágios iniciais e médios de regeneração, 
devido sua capacidade de adaptação em clareiras abertas e áreas degradadas, 
com alta tolerância à luz, ciclo de vida curto com rápido crescimento e 
dispersores de sementes generalistas. À medida que avança a sucessão, as 
espécies pioneiras tendem a diminuir. A abundância de sementes de espécies 
pioneiras e a presença de espécies secundárias iniciais na área de estudo 
remete a uma comunidade em estágio inicial de sucessão e apresenta avanços 
na recuperação frente à perturbação ocorrida. A alta abundância na área 
incendiada evidencia o papel dessas espécies para o processo de sucessão 
ecológica. 
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ESTOQUE E CAPACIDADE DE RETENÇÃO HÍDRICA DA SERRAPILHEIRA 
EM REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA 

 
Valdinei Nunes De Oliveira – Fatec Capão Bonito (valdineinunesfofo2017@gmail.com), 
Ana Claudia Rocha Braga - Fatec Capão Bonito (ac.braga.kika@gmail.com)  
 
Os esforços para a restauração de florestas tropicais nativas tem se concentrado no 
desafio de reestabelecer processos ecológicos responsáveis pela manutenção e 
desenvolvimento das florestas assim como dos serviços ecossistêmicos. Uma destas 
funções é a capacidade de retenção hídrica das matas nativas que atuam fortemente 
na conservação de solos e recursos hídricos. A serrapilheira tem um papel fundamental 
neste processo, influenciando diretamente no balanço hídrico e a ciclagem de 
nutrientes. Para entender a relação entre estágios sucessionais e as funções da 
serrapilheira, esse estudo avaliou o acumulo de serrapilheira e sua capacidade de 
retenção hídrica em três remanescentes florestais de mata atlântica no município de 
Capão Bonito, sudoeste do estado de São Paulo, Brasil. A área S1 é uma área de 
preservação permanente (APP) de curso d’água em estágio inicial de sucessão. Possui 
espécies frutíferas como goiabeiras (Psidium guajava) e pitangueiras (Eugenia uniflora 
L) e, nativas como, figueira (Ficus clusiifolia), aroeira-pimenteira (Schinus 
terebinthifolius) e açoita-de-cavalo (Luehea divaricata). A área sofre com invasão de 
espécies do gênero pinus spp e de bambu chinês (Phyllostachys aurea). A segunda 
área amostrada (S2) é coberta por mata secundária, com presença de pau-jacaré 
(Piptadenia gonoacantha) e cambará (Moquiniastrum polymorphum). A área possui 
uma boa densidade vegetal com uma grande quantidade de lianas e epífitas, dossel 
fechado e sub-bosque bem formado. A terceira área amostrada (S3) é uma área 
urbana em estágio inicial de sucessão. Ambas, S1 e S3 foram restauradas com plantio 
total de mudas em 2008. Utilizando um quadrante de 0,25m² (0,5 x 0,5cm) foram 
coletadas três amostras nos tratamentos S1 e S3, e quatro no tratamento S2. Os 
resultados deste estudo permitem concluir que o acúmulo de serrapilheira é alto em 
comparação com outras localidades, sendo o maior volume médio de serrapilheira 
acumulada observado em S2 (18,8 Mg. ha-¹). Os resultados estatísticos mostraram 
haver diferença marginalmente significativa entre S2 e os demais tratamentos (F = 
3,808 e p = 0,076), possivelmente devido a quantidade de amostras e a época em que 
foram realizadas as amostragens. Em relação à retenção hídrica (CRH%), o tratamento 
S3 apresentou a maior média (274,8 %), seguido por S1 (247,8%) e S2 (236,1%). 
Apesar de não haver diferença significativa na retenção hídrica encontrada na mata 
secundária (S2) em relação às áreas restauradas (S1 e S3), certamente a presença de 
dossel contínuo e maior estruturação da floresta diminui o impacto das gotas no solo 
facilitando o desenvolvimento das espécies. Os CRH (%) encontrados nas áreas 
restauradas (S1 e S2) demonstram que apesar de serem áreas em estágio inicial de 
sucessão, possuem boa capacidade de retenção hídrica o que contribui para o 
processo de restauração. Estudos futuros deveriam ter maior número amostral, assim 
como, aumentar o tempo de estudo, para avaliar variações sazonais. Os resultados em 
relação à retenção hídrica não demonstraram haver diferenças estatisticamente 
significativas entre os tratamentos, apesar das áreas serem diferentes em relação a 
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estrutura florestal. Possivelmente pela composição de espécies serem parecidas nos 
três tratamentos, ou ainda, pela composição da serrapilheira.  
 
Palavras-chave: Deposição de serrapilheira. Remanescente florestal. Restauração 
Florestal. 
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A HIPÓTESE DA APARÊNCIA ECOLÓGICA SE APLICA A SISTEMAS 
SILVIPASTORIS? 

 
Maurício Lima Dan – INCAPER (mauricioldan@gmail.com), Sustanis Horn 
Kunz – UFES (sustanis@gmail.com), Karla Maria Pedra de Abreu – IFES 
(bio.pedra@gmail.com) 
 
A hipótese da “Aparência Ecológica” prediz que as plantas dominantes nas 
comunidades vegetais lenhosas, ou seja, as mais facilmente observadas 
seriam as mais comumente coletadas e usadas pelas pessoas de uma 
determinada região. Meta-análises globais têm demonstrado que em florestas 
tropicais naturais as espécies com uso madeireiro tenderiam a apresentar 
maior importância fitossociológica nas comunidades vegetais que aquelas com 
usos não madeireiros. Objetivou-se testar e validar essa hipótese no contexto 
de uso etnobotânico de espécies arbóreas em sistemas silvipastoris 
espontâneos. O levantamento de dados foi realizado nos municípios de Alegre, 
Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro, Macrorregião Sul do estado do 
Espírito Santo, Brasil. Procedeu-se o levantamento fitossociológico 
predominantemente por meio do censo das árvores dispersas em pastagens 
em nove pequenas propriedades rurais (P1 a P9), três por município. As 
árvores com diâmetro do tronco ≥ 5,00 cm a 1,30 m acima do solo e altura total 
≥ 3,00 m foram incluídas. Realizaram-se entrevistas etnográficas individuais 
com 42 agricultores(as) familiares sobre árvores em pastagens por eles(as) 
consideradas mais importantes, aplicando-se um questionário semiestruturado, 
a fim de identificar as espécies e seus respectivos usos. Os cálculos do Valor 
de Importância fitossociológico (VI) e do Valor de Uso etnobotânico da espécie 
(VUs) foram efetuados com auxílio do Microsoft Office Excel. Para investigar a 
possível correlação entre o Valor de Importância (VI) das espécies levantadas 
em campo e o Valor de Uso das espécies (VUs) citadas pelos entrevistados, 
realizou-se a análise de correlação de Spearman. Os dois parâmetros foram 
considerados em porcentagem (%). Separaram-se os VUs em três categorias: 
(1) usos múltiplos, madeireiros e não madeireiros ou VUsR; (2) usos 
madeireiros somente (construção/artesanato e lenha) ou VUs-Mad e; (3) usos 
não madeireiros ou VUsR-NM. Executaram-se as análises de correlação com 
auxílio do software Bioestat 5.0. Inventariaram-se 143 espécies arbóreas entre 
2253 indivíduos em 136,90 ha descontínuos de pastagens. Em 38 das 42 
entrevistas foram relatadas 46 espécies arbóreas com Valor de Uso, dez 
destas não ocorreram (VI = 0,00) nas pastagens das nove propriedades rurais 
(P1 a P9). O Valor de Uso Relativo múltiplo (VUsR) do conjunto das 46 
espécies relatadas nas entrevistas, correspondeu a 61,96% do VI de todas as 
espécies arbóreas no campo. O subconjunto de VUsR-Mad, (Construção/ 
Artesanato e Lenha) das 37 espécies citadas com esses usos correspondeu a 
54,53% do VI das árvores no campo. Já o subconjunto de VUsR-NM das 37 
espécies relatadas para fins não madeireiros correspondeu a 47,95% do VI das 
espécies levantadas no campo. Os três grupos de VUs apresentaram 
correlações de Spearman positivas e significativas em relação ao VI das 
espécies arbóreas no campo, a significância estatística foi sequencialmente 
decrescente para VUsR-Mad x VI (rs = 0,6114, p < 0,0001), VUsR x VI (rs = 
0,3775, p = 0,0097) e VUsR-NM x VI (rs = 0,3829, p = 0,0193). A hipótese da 
Aparência Ecológica foi testada e validada para sistemas silvipastoris 
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espontâneos. As correlações positivas e significativas entre VUs e VI 
corroboram o uso não predatório das espécies arbóreas, principalmente 
madeiráveis, pelos agricultores familiares. 

 
Palavras-chave: Árvores Dispersas; Ecologia Humana; Etnoecologia; 
Psicologia Ambiental; Sustentabilidade Ambiental. 
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USO E OCUPAÇÃO DA TERRA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE  
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Alvares Soares Ribeiro - UFV (cribeiro@ufv.br), Gustavo Eduardo Marcatti - 
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(alexandre.r.santos@ufes.br) 

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce (BHRD) é considerada uma unidade de 
significativa fragilidade ambiental, decorrência da pressão de atividades 
antrópicas, como a agropecuária intensiva de baixa conservação ambiental, o 
desmatamento e a própria mineração. O estudo do uso e ocupação da terra 
nesta bacia, por meio de geotecnologias, contribui incisivamente para a gestão 
territorial desta unidade no sentido da otimização do tempo e da redução dos 
custos envolvidos na obtenção de informações no que se refere às mudanças 
da paisagem. Nesta pesquisa foi realizada uma classificação do atual cenário 
quanto ao uso e ocupação da terra da BHRD. Foram utilizadas imagens do 
satélite LANDSAT 8, OLI, processadas no software ArcGIS Desktop, versão 
10.5. A plataforma Google Earth Engine (GEE) foi utilizada para eliminar pixels 
considerados nuvens e processar o classificador de imagens. Dez classes foram 
definidas: Formação Florestal, Formação Savânica, Formação Campestre, 
Floresta Plantada, Agricultura, Pastagem, Solo Exposto, Afloramento Rochoso, 
Área Urbana e Corpos d’água. O Random Forest (RF) foi o classificador adotado 
neste processo. Para expressar a exatidão da classificação foram utilizadas a 
Matriz de Confusão e o Índice Kappa, calculados tanto para as amostras de 
treinamento quanto para as amostras teste. A classe Pastagem é aquela que 
predomina na área de estudo (32,16%). A Formação Florestal (24,31%), as 
Formações Savânica (10,51%) e Campestre (5,70%), o Afloramento Rochoso 
(4,10%) e a Água (0,82%), constituem as classes que não sofreram intervenção 
antrópica e representam cerca de 45% da área de estudo. Consequentemente, 
a maior parte da BHRD encontra-se antropizada: Pastagem, Agricultura 
(12,95%), Floresta Plantada (5,54%), Solo Exposto (1,91%) e Área Urbana (2%). 
O Índice Kappa, calculado para as amostras de treinamento, foi de 0,9297 e, 
para as de teste, 0,8907. Em ambos os casos, a classificação foi considerada 
Excelente. A Exatidão Global obtida foi de 90%. No que se refere aos Erros de 
Omissão, as classes apresentaram valores menores que 16,9%, ou seja, um 
índice baixo para todas as classes, revelando, mais uma vez, a qualidade da 
classificação realizada. Observa-se comportamento similar para os Erros de 
Comissão, com um máximo de 16,6%. A metodologia permitiu identificar, com 
qualidade, as principais classes de uso e ocupação da terra da BHRD, com 
destaque para Pastagem e Agricultura. As informações geradas no presente 
trabalho poderão ser utilizadas para promover uma gestão mais efetiva da área 
em questão. 
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O concreto e o aço são materiais bastante utilizados em todo o mundo por muitos 

anos. Porém, a madeira vem cada vez ganhando maior valorização na construção 

civil. Além de ser sustentável e um material 100% renovável, tem um ótimo 

desempenho estrutural, diminui o tempo da construção e proporciona uma grande 

precisão de cortes. Dessa maneira, diante de tantas vantagens, a cada dia vem 

crescendo o interesse de engenheiros e arquitetos em todo o mundo, criando novas 

tecnologias, mostrando a importância de apresentar e utilizar alternativas inovadoras 

que tragam benefícios a esse setor. O presente trabalho consiste em demonstrar a 

importância e a utilização da madeira na construção civil, apresentando suas 

vantagens e diferentes formas de empregar este material, de maneira que possa 

substituir outros materiais como o concreto e aço, em suas diversas funções. Diante 

disso, além de ser utilizada como estruturas temporárias, como escoramento e formas, 

de maneira permanente, como em telhados, forros e pisos, também existem 

tecnologias que permitem maior liberdade, envergamentos e torções, de peças em 

madeira de grandes dimensões, que apresentam alta sustentação, desde que passem 

por rigorosos processos de correções de superfície e limpeza. Comprovando que 

existem diversas formas de usufruir de suas vantagens e explorar este material. 

Palavras-Chave: Construção Civil; Madeira; Utilização; Vantagens. 
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FLORESTAS PLANTADAS NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA: O CAMINHO 
PERCORRIDO E OS NOVOS DESAFIOS PARA ALAVANCAR A ATIVIDADE 

FLORESTAL NO BRASIL 
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Leodoro da Silva – Prof. Dr. UFPR  (garzelufpr@gmail.com), Luis André Wernecke 
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Apesar dos avanços alcançados, a transferência da gestão política do setor de 
florestas plantadas do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para o Ministério da 
Agricultura (MAPA), ocorrida em 2014, continua sendo um tema relevante para a 
alavancagem da área plantada no Brasil. O setor opera de forma sustentável, 
impulsionado pelas culturas do Pinus e Eucalyptus, com cerca de 8 milhões de 
hectares plantados, abastecendo uma base industrial madeireira completa, desde 
serrarias até indústrias de papel e celulose, fazendo do Brasil um importante player 
mundial. Com objetivo de avaliar percepções acerca desta transição, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas via questionário com 8 especialistas formadores de 
opinião e de renome nacional em política florestal. O questionário contemplou 6 (seis) 
perguntas fechadas e 2 (duas) perguntas abertas. Utilizou-se a Escala de Likert como 
método de padronização e análise das percepções. As respostas foram agrupadas 
preservando a individualidade dos entrevistados. Para 85% (opiniões concordo + 
concordo totalmente) do grupo, o MAPA reconhece a forte imagem do setor de 
florestas plantadas como maior conservador dos remanescentes nativos do setor 
agropecuário. Na questão do licenciamento ambiental, novamente 85% do grupo 
concorda e entende que o MAPA deve ser o principal articulador para vencer os 
desafios na aprovação da nova lei geral de licenciamento no Brasil. Quanto a Política 
Nacional de Florestas Plantadas (PNFP) todos concordam que são necessárias 
políticas específicas para alavancagem do setor, e que a política sem si não se traduz 
em resultado, já que ela é só a base para a criação do marco legal e dos 
consequentes programas de desenvolvimento. Para 60% dos entrevistados a 
aquisição de terras por empresas de capital estrangeiro precisa ser revista, criando 
alternativas para que estas possam também crescer no Brasil, gerando mais emprego 
e renda. Há uma divisão equivalente de percepções sobre as sinergias na estrutura 
do MAPA em apoio ao setor de florestas plantadas: parte entende como oportunidade 
a utilização de pessoal e infraestrutura nos trabalhos de extensão junto à pequenos 
produtores, enquanto outra parte acredita que a estrutura está mais voltada para 
defesa e saneamento agropecuário sem condição de focar na atividade florestal. 
Equilíbrio também nas percepções quanto ao IBAMA continuar responsável por 
fiscalização devido fato de um Ministério auditar outro: podem haver 
incompatibilidades, porém isso já ocorre nos demais Ministérios, já que o MMA é o 
licenciador e fiscalizador de todas as atividades no país. As principais preocupações 
elencadas pelo grupo foram: a) O setor florestal não pode esperar unicamente a 
articulação da esfera pública para a criação de uma agenda de desenvolvimento, 
devendo agir como setor produtivo, de forma organizada, consistente e articulada;  b) 
O MAPA possui uma estrutura muito forte ligada a Agricultura e Pecuária: como 
ocupar espaço de relevância dentro do Ministério?; c) Não ter espaço para indicar 
pontos críticos do setor no Plano Safra Anual como alternativas para financiamento 
de custeio, programas de aquisição de máquinas e desenvolvimento florestal; d) 
Insegurança jurídica entre as autarquias federal, estadual e municipal: qual será o 
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órgão fiscalizador oficial para cada atividade. Já as maiores oportunidades foram: a) 
Alavancagem da produção de biomassa no país; b) Formulação de pleitos através da 
Câmara Setorial de Florestas Plantadas, principal veículo de acesso do setor ao 
MAPA; c) Alavancar a participação de pequenos produtores na atividade florestal com 
novas linhas de crédito e incentivos; d) Aprovar a nova lei geral de licenciamento no 
Brasil; e) Desenvolvimento de projetos de carbono; f) Aquisição de terras por 
empresas brasileiras de capital estrangeiro garantindo novos investimentos para o 
país 
 
 
 
Palavras-chave: Brasil, MAPA, Florestas plantadas 
 

 

 

 

 

 

 

227



LEVANTAMENTO ESPACIAL DE ESPÉCIES ARBÓREAS DA PRAÇA 
MATRIZ E AVENIDA 24 DE JANEIRO EM SÃO MARTINHO DA SERRA/RS 

 
Mariana Marques Wolf - UFSM (mariwolf.mm@gmail.com), Karina Marques Wolf 
Rossi - UFSM (karinamarqueswolf@gmail.com), Dimas Fogiatto Rossi – UFSM 
(dimasfrossi@gmail.com), Sabrina Marques Wolf – UFSM 
(sabrina.wolf@hotmail.com) 
 

As praças e avenidas arborizadas prestam inúmeros serviços ambientais, 
paisagísticos e sociais, pois são utilizadas pela população para a prática de 
esportes, passeio público e lazer. A presença de indivíduos arbóreos em 
ambientes urbanos pode propiciar um microclima e diminuir a poluição 
atmosférica. A gestão desses espaços verdes em ambientes urbanos requer 
profissionais capacitados e habilitados, pois é necessário planejar quais 
espécies são adequadas para cada espaço. Nessa perspectiva, o trabalho teve 
como objetivo realizar o levantamento da composição florística na Praça Matriz 
e Avenida principal do município no interior do estado do Rio Grande do Sul. O 
município possui 3.238 habitantes em uma área de 671,9 km² (IBGE, 2018) e 
ganhou autonomia político-administrativa em 1992. As principais atividades 
econômicas são a agropecuária baseada na produção de grãos e a pecuária 
extensiva. A temperatura máxima do município é 24°C e a mínima é 14°C, em 
média (INPE). A vegetação da região pertence à Floresta Estacional Decidual, 
com transição entre os Biomas Pampa e Mata Atlântica. A Praça Matriz e a 
Avenida 24 de Janeiro estão localizadas na zona central da cidade de São 
Martinho da Serra/RS, sob as coordenas 29°32’25” N e 53°51’35” W. A Avenida 
24 de Janeiro tem um percurso arborizado de 1,6 km e a Praça Matriz possui 
uma área total de 7.563 m². No levantamento florístico da cidade foram avaliadas 
as características Taxonômicas (Nome popular, Nome Científico e Família 
Botânica), Ecológicas (Nativa ou Exótica), Espaciais (Latitude e Longitude), 
Variáveis quantitativas (Circunferência a Altura do Peito - 1,30m e Altura Total) 
e Variáveis qualitativas (Conflitos com a Rede Elétrica e Fitossanidade). A Altura 
Total foi medida com bastão graduado e as coordenadas geográficas foram 
coletadas através do aplicativo CR Campeiro 7 versão 1.0 ©. Foram identificados 
148 indivíduos vivos e 2 mortos, distribuídos em 15 espécies e 11 famílias 
botânicas. As famílias que obtiveram maior representatividade foram Oleaceae 
(36 indivíduos) seguidas por Fabaceae (32 indivíduos), Lythraceae (29 
indivíduos) e Proteaceae (26 indivíduos) que somam 83,11% das espécies 
levantadas. Quanto a origem, 75% dos indivíduos são classificados como 
exóticos (111) e restante nativos (37). A família Fabaceae possui o maior número 
de espécies (4) com Angico Vermelho, Canafístula, Tipuana e Sibipiruna. O 
indivíduo com maior altura (18m) foi da espécie nativa Canafístula (Peltophorum 
dubium (Sprengel) Taubert)) e o que apresentou maior CAP foi um indivíduo 
exótico de Tipuana (Tipuana tipu (Benth.) Kuntze) com 251cm. Na Praça Matriz 
observou-se a presença de espécies epífitas como Cipó-cabeludo 
(Microgramma squamulosa (Kaulf.)) da família Polypodiaceae e Tillandsia sp. da 
família Bromeliaceae. A flora presente no local é predominante de espécies 
exóticas, o que mostra o uso de espécies comumente utilizadas em projetos 
paisagísticos e a pouca diversidade ecológica do local. Sugere-se a introdução 
gradativa de espécies nativas a fim de atrair a fauna nativa. Não foram 
observados conflitos com a rede elétrica e os indivíduos apresentaram boa 
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fitossanidade. Estudos de composição florística são de grande importância para 
a gestão de arborização pública, auxiliando no manejo e planejamento 
urbanísticos do município. 
 
 
Palavras-chave: Gestão Pública; Sustentabilidade Florestal; Áreas Verdes, 
Arborização 
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O CONTROLE DA UMIDADE DE EQUILÍBRIO NO PROCESSO DE 
CONFECÇÃO DO VIOLÃO PARA EXPORTAÇÃO: (De clima úmido para seco) 

 
Leandro Henrique Merino Mombach - UFPR (mombachhardwood@gmail.com), Aloísio 

Leoni Schmid - UFPR (aloisio.schmid@gmail.com). 

Esta pesquisa busca informações relacionadas com elementos climáticos 
causadores de expansão e contração da madeira empregada para a construção de 
instrumentos musicais de cordas tanto plectradas1

 como os de cordas friccionadas2. 
Madeiras ambientadas naturalmente (secagem natural) nas regiões sul e sudeste 
do Brasil, que correspondem respectivamente às áreas de clima temperado (super-
úmido) e tropical (úmido), preservam valores de umidade de equilíbrio muito altas 
em relação aos países de clima seco. Desta forma faz-se necessária uma correção 
da umidade de equilíbrio no local de produção ajustando-a para os níveis 
recomendados das regiões onde o instrumento será utilizado. Nesta pesquisa 
utilizou-se o violão como exemplo, instrumento muito sensível às alterações 
climáticas que podem afetar consideravelmente seu desempenho acústico e 
estrutural ao ponto de inutilizá-lo. Foram avaliados os processos de confecção do 
violão observando o controle climático no ambiente de produção das suas partes e 
a ordem como é montado. O método empregado para o levantamento das 
informações utilizadas nesta pesquisa foi a revisão da literatura, relatos de lojistas e 
especialistas em instrumentos musicais e da experiência do próprio autor como 
luthier profissional possibilitando assim identificar os fenômenos causadores das 
alterações dimensionais da madeira e os métodos empregados na construção de 
violões. As madeiras selecionadas para pesquisa foram submetidas a condições de 
temperatura e umidade pré-determinadas em um protótipo de câmara climática de 
baixo custo, desenvolvida e confeccionada pelo autor, com o objetivo de verificar a 
possibilidade de um luthier em seu atelier, controlar e definir o nível de umidade de 
equilíbrio desejado. Os resultados finais, apresentados pelas amostram são 
considerados plenamente satisfatórios. Estão dentro das médias para ambientes 
internos: Italiana, Francesa e Escandinava, sugeridas por Marchi (1983), com 
variação entre 8 e 12%, e com as médias sugeridas por Bergman (2010), para a 
maioria dos estados nos EUA incluindo as áreas costeiras úmidas, variando entre 8 
e 13%. 
 
Palavras chave: Umidade de equilíbrio da madeira, anisotropia, climatologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Luteria: Diz respeito à construção e manutenção de instrumentos musicais, com foco, segundo 
a história, em instrumentos de cordas feitos em madeira, artesanalmente. O termo se refere à 
palavra francesa luth (liuto em italiano), por isso os construtores de luth (alaúde) eram chamados 
de luthiers. Com a evolução dos instrumentos, os luthiers passaram a construir também violões, 
violinos, violas e, mais recentemente, guitarras e baixos elétricos, assim como instrumentos de 
sopro em madeira e metal. http://www.luteria.ufpr.br/portal/. 
2 Instrumentos de cordas friccionadas: Instrumentos musicais que necessitam de um “arco” 
que friccione suas cordas para gerar som. Exemplos; Violino, viola, violoncelo, viola da gamba, 
contrabaixo acústico. 
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PROTÓTIPO DE MINI ESTUFA DE SECAGEM DA MADEIRA PARA LUTERIA 

DE EXPORTAÇÃO: (De clima tropical para clima Temperado) 

 

Leandro Henrique Merino Mombach - UFPR (mombachhardwood@gmail.com), 

Aloísio Leoni Schmid - UFPR (aloisio.schmid@gmail.com). 

 

O objetivo deste trabalho constituiu-se em buscar uma forma simples, econômica e 
confiável de controlar a umidade de equilíbrio das madeiras empregadas na 
construção do violão em um atelier de luteria artesanal. Define-se como "luteria" a 
arte de fabricar ou reparar instrumentos musicais de cordas como as violas, 
bandolins, violoncelos, violinos, guitarras etc. O luthier é o profissional que de forma 
artesanal, confecciona e (ou) repara instrumentos de cordas, enfim todos os tipos 
de instrumentos com ou sem caixa de ressonância1. A luteria produz instrumentos 

musicais com alto valor agregado, alto rendimento sonoro e durabilidade. 
Instrumentos novos podem atingir dezenas de milhares de dólares no mercado 
internacional. Portanto, é desejável que instrumentos musicais feitos de forma 
artesanal no Brasil (clima tropical), tenham a produção adaptada conforme o clima 
da região ou país para onde se destinam. Na atualidade, os grandes mercados 
consumidores internacionais se encontram majoritariamente em regiões de clima 
temperado a frio, regiões mais secas por questões naturais ou devido à climatização 
artificial nos períodos de inverno. Devido ao pequeno volume de madeiras 
consumidas anualmente na produção artesanal de violões, foi necessário o 
desenvolvimento de uma estufa de secagem de madeira com pequenas dimensões, 
que proporcionasse uma secagem adequada às lâminas de madeiras utilizadas na 
confecção do violão. A complexidade dos fatores envolvidos nas questões de 
secagem da madeira para a luteria, tornou a versão final da mini estufa desenvolvida 
neste trabalho, num misto entre as estufas de secagem convencional da madeira e 
as estufas de secagem de alimentos por convecção. Com as seguintes dimensões 
em centímetros: 180 cm de largura x 80 cm de profundidade x 70 cm de altura e 
0,72 metros³ de área útil, permite a climatização de material para até 6 instrumentos. 
A câmara climática proposta neste trabalho, atendeu os principais requisitos 
estipulados, como: baixo custo de seus materiais e equipamentos, fácil montagem 
e desempenho. Os resultados demonstraram que este protótipo de mini estufa de 
secagem, manteve a umidade final média das amostras em 8,30%, teor de umidade 
suficiente para qualquer mercado com clima seco no planeta. 
 
Palavras-chave: Estufas de secagem de madeira; Small kiln for final dryng 

                                            
1 Caixa de ressonância ou caixa acústica é o principal componente que caracteriza todos os 

instrumentos musicais acústicos, tem a função de absorver e amplificar o som gerado pelas cordas. 
É a maior porção do corpo dos instrumentos acústicos, confeccionadas de forma oca com uma ou 
mais aberturas para a saída do som junto ao deslocamento do ar. 
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PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO A RESPEITO DA NOVA ARBORIZAÇÃO DAS 
AVENIDAS DE ITABAIANA, SERGIPE, BRASIL 

 
Anny Bianca Santos Cruz – Laboratório de Ecologia e Conservação da 
Biodiversidade, Departamento de Biociências, Universidade Federal de Sergipe, 
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana, SE - 
bianca.bbb@live.com  
Juliano Ricardo Fabricante – Laboratório de Ecologia e Conservação da 
Biodiversidade, Departamento de Biociências, Universidade Federal de Sergipe, 
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana, SE - 
julianofabricante@hotmail.com  
 

A arborização urbana gera diversos benefícios à exemplo da diminuição 
da poluição sonora, sombreamento, melhoria na qualidade do ar, entre outros. 
Contudo, para que esses benefícios não venham acompanhados de problemas, 
é necessário que as espécies sejam escolhidas adequadamente. Três avenidas 
do município de Itabaiana, Sergipe, passaram recentemente por uma 
reestruturação onde as espécies exóticas foram substituídas por espécies 
nativas. Desse modo, nosso objetivo foi compreender como a população está 
enxergando as mudanças na arborização das avenidas em questão. A 
metodologia consistiu na aplicação de um questionário via Google Formulários. 
Só puderam participar os residentes do município de Itabaiana com idade igual 
ou superior a 18 anos. Ao todo foram entrevistadas 155 pessoas. As idades 
variaram entre 18 e 57 anos. 89% dos participantes eram graduandos e 64,5% 
eram mulheres. A maior parte das pessoas (59,4%) não achou correta a 
mudança na arborização realizada. Por outro lado, 52,9% dos entrevistados não 
concordam com a utilização de espécies exóticas na arborização urbana. Para 
142 pessoas a principal vantagem da arborização urbana é a redução de calor. 
Para 111 entrevistados um dos quesitos indispensáveis para a arborização de 
cidades é o plantio de árvores nativas, como também de plantas que causem 
sombreamento (124). Parte dos entrevistados consideraram ser desnecessária 
a retirada de todas as árvores ao mesmo tempo e errado plantar mudas muitos 
jovens, pois acreditam que isso deverá gerar aumento nas temperaturas na 
cidade. Além disso, os participantes também se mostraram preocupados com as 
aves que se abrigavam nas árvores que foram removidas. Os entrevistados 
ainda apontaram algumas espécies que poderiam ser plantadas nas avenidas, 
tais como:  Handroanthus spp. (ipês), Anacardium occidentale L. (cajueiro) 
Erythrina velutina Ad. (mulungu), Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima 
& G.P.Lewis (pau-brasil), Cariniana legalis (Mart.) Kuntze (jequitibá), Magnifera 
indica L. (mangueira), entre outras. A maioria das árvores citadas são nativas e 
boa parte delas realmente são indicadas para a arborização urbana. Nossos 
resultados permitem concluir que a maioria dos entrevistados não ficaram 
satisfeitos com as mudanças realizadas na arborização das avenidas do 
município, apesar de entenderem a importância da utilização de espécies 
autóctones para esse fim.   
 
Palavras-chave: Arborização urbana, Árvores nativas, Sociedade. 
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CONHECIMENTO DE JOVENS E ADULTOS SOBRE O TEMA 
ARBORIZAÇÃO URBANA  

 
Maria Liliane dos Santos Alves – Laboratório de Ecologia e Conservação da 
Biodiversidade, Departamento de Biociências, Universidade Federal de Sergipe, 
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana, SE - 
marialilianeannyy16@gmail.com  
Juliano Ricardo Fabricante – Laboratório de Ecologia e Conservação da 
Biodiversidade, Departamento de Biociências, Universidade Federal de Sergipe, 
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana, SE - 
julianofabricante@hotmail.com 
 

A arborização urbana é de extrema importância devido seu papel 
ecológico, estético, social e econômico. O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o conhecimento de jovens e adultos sobre esse tema (arborização 
urbana). Para tanto, foi aplicado um questionário com perguntas abertas e 
fechadas através do Google Formulários. No total foram 86 entrevistados. A 
maioria eram jovens com idade entre 17 e 24 anos, com nível superior 
incompleto. 60,7% dos participantes eram do sexo feminino e 39,2% do 
masculino. Perguntado sobre à importância da arborização urbana, 89,5% dos 
entrevistados responderam que ela reduz a poluição do ar, 86% que diminui a 
temperatura, 86% que causa sombreamento, 44,2% que sequestram carbono, 
32,6% que protegem contra ventanias e 30,2% que reduzem os ruídos urbanos. 
Sobre a escolha equivocada das espécies, as respostas mais citadas foram: 
danos ao calçamento, a tubulação de água e esgoto, a rede elétrica e invasão 
biológica. Para a escolha das espécies a serem plantas, os entrevistados citaram 
as seguintes características para as espécies: o tipo e o tamanho das raízes 
(89,4%), presença ou ausência de substâncias tóxicas (88,2%), porte da espécie 
(80%), origem da espécie (75,3%), presença ou ausência de estruturas 
perfurantes (62,4%) e tamanho dos frutos (41,2%). Do total de entrevistados, 
apenas 19,8% deles tem árvores plantadas na calçada de suas casas. Os 
motivos mais citados para não possuir, foram: evitar danos a calçada, falta de 
espaço, sujeira, acidentes, experiencia ruim, não ter acesso a mudas de árvore 
nativa ou não conhecer uma espécie adequada. Para 68,6% dos participantes 
há poucas árvores em Itabaiana, SE, município onde foi realizado o presente 
estudo. Para os mesmos, as razões para isso são: a população não sabe a 
importância da arborização urbana, falta interesse da população e de órgãos 
públicos, corte das árvores existentes pela prefeitura, devido à sujeira que 
causam, desmotivação por escolhas anteriores erradas. A maioria afirmou que 
se ganhasse uma muda de árvore não plantaria na calçada da sua casa, cujos 
motivos apontados foram: por não ter espaço suficiente, porque atrapalharia a 
passagem, por prejudicar o seu desenvolvimento, porque causaria danos as 
estruturas das suas casas, por requerer cuidados. Os que plantariam, 
justificaram que fariam isso: porque melhora a qualidade do ar, porque fornece 
sombra, pelo equilíbrio térmico, porque traz benefícios para a fauna, pelo efeito 
paisagístico, pela diminuição dos impactos ambientais ou por fazer bem à saúde. 
Nossos resultados sugerem que boa parte dos entrevistados sabe da 
importância da arborização urbana e de questões relacionadas a ela.  

 
Palavras-chave: Árvores, Microclima urbano, Conforto ambiental. 
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RUÍDO OCUPACIONAL EMITIDO NO ARRASTE DE ÁRVORES POR 
GRAPPLE SKIDDER 

 
Diego Aparecido Camargo – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade 
de Ciências Agronômicas, Botucatu (diegocamargoflorestal@gmail.com), 
Rafaele Almeida Munis – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de 
Ciências Agronômicas, Botucatu (rafaele.munis@gmail.com), Gabriel Fratta 
Fritz – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências 
Agronômicas, Botucatu (ga.fratta@gmail.com), Danilo Simões – Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), Câmpus Experimental de Itapeva 
(danilo.simoes@unesp.br). 
 
A movimentação da madeira derrubada do interior das florestas até às margens 
das estradas florestais ou pátios intermediários, sofre adequações para cada tipo 
de modal de colheita de madeira. No sistema mecanizado de árvores inteiras, 
por exemplo, a operação do arraste dos feixes é realizado por meio de máquinas 
florestais autopropelidas como o grapple skidder. Deste modo, apesar da 
incorporação destas máquinas autopropelidas reduzirem os impactos de 
sobrecarga física, indubitavelmente expõem os operadores à outras formas de 
riscos físicos, destacando-se, o ruído ocupacional. Considerando a importância 
do atendimento à proteção da saúde e segurança dos operadores, o objetivo foi 
verificar se o ruído ocupacional emitido em operações de arraste de madeira por 
grapple skidder caracteriza a operação florestal como insalubre, segundo 
diretrizes da legislação brasileira. Assim, foram coletadas a dosimetria de um 
operador, com oito anos de experiência, de grapple skidder da marca Tigercat e 
modelo 635D com 17.663 horas de uso de acumulada, o qual operava em 
florestas plantadas de Pinus com 13 anos. A coleta deu-se por meio de um 
medidor integrador da marca Instrutherm, modelo DOS-600 em consonância ao 
preconizado pela International Organization for Standardization 9612:2009. 
Conseguinte, a avaliação foi pautada no nível de ação de 80 dB(A) recomendado 
pela Norma Regulamentadora N. 9 (1978) e no limite de exposição de 85 dB(A), 
conforme a Norma Regulamentadora N. 15 (1978). Além disto, foi mensurado o 
risco de perda auditiva ao qual o operador estava exposto, por meio da Norma 
Portuguesa N. 1733 (1981). Os resultados mostraram que a dose recebida pelo 
operador foi de 72,31% e o nível médio de ruído (Lavg) foi de 85,28 dB(A), 
conseguinte, máxima exposição diária permissível de 7 horas e 42 minutos. 
Contudo, dada a jornada diária de oito horas, com a utilização de protetores 
auditivos do tipo circum-auricular, o qual promove a atenuação de até 20 dB(A) 
se utilizado de forma correta, o nível de proteção alcançado foi de 65,28 dB(A). 
Ademais, em decorrência da exposição acima dos 85 dB(A) por um período de 
experiência de oito anos, o operador apresentou um risco de perda auditiva de 
2,2%. Portanto, o arraste de madeira por grapple skidder pode ser caracterizado 
como uma operação florestal insalubre, uma vez que ultrapassa os critérios 
estipulados pela legislação brasileira. 
 
Palavras-chave: Perda auditiva; Pinus; Operações florestais. 
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ANÁLISE TEMPORAL DE ÍNDICE DE VEGETAÇÃO NDVI PARA O
MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL EM APP’S DO HORTO
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Um dos produtos fornecidos pelo sensoriamento remoto é o NDVI (índice de
vegetação por diferença normalizada), esse índice possui relação direta com
características importantes das árvores, destacando o índice de área foliar. A
partir de 2011 através de convênio entre a CMPC Celulose Riograndense e o
Laboratório  de  Restauração  Florestal  da  UFV (LARF)  tem sido  realizada  a
restauração florestal de Áreas de Preservação Permanente (APPs) em hortos
florestais da empresa no Rio Grande do Sul. No Horto São Vicente, localizado
em Minas do Leão, RS, as APPs receberam a partir de 2011 plantios de mudas
em núcleos. Visando o monitoramento da restauração dessas APP’s, buscouse
estabelecer relações entre o crescimento das árvores e a evolução temporal do
NDVI. Para este estudo, foi feita uma análise temporal dos anos (2005- 2010-
2015  e  2020)  utilizando  o  índice  de  vegetação  por  diferença  normalizada
(NDVI) nas APP’s do Horto São Vicente. Utilizou-se imagens orbitais do satélite
Landsat  das bandas 4 correspondente ao vermelho e  5 correspondente ao
infravermelho  para  a  análise  do  comportamento  espectral  da  vegetação,
obtidas no site  da  USGS,  disponível  em (http://earthexplorer.usgs.gov/).  Foi
feito  também  a  reprojeção  dessas  imagens  para  o  local  de  interesse,
adequando-as ao SIRGAS 2000 Zona 22 S. Após a reprojeção, foi realizada a
conversão de radiância para reflectância planetária no topo da atmosfera, para
que fique claro a resposta espectral do alvo de interesse, ou seja, foi feita a
correção atmosférica das imagens. Para o cálculo da radiância foi utilizada a
fórmula:  𝜌𝜆 ′  =  ((𝑀𝜌.𝑄𝑐𝑎l)  +  𝐴𝜌)/  𝜃𝑆e,  onde  𝜌𝜆’=reflectância  do  topo  da
atmosfera; 𝑀𝜌= parâmetro do metadado REFLECTANCE_MULT_BAND_4 e 5;𝐴𝜌= parâmetro do metadado REFLECTANCE_ADD_BAND 4 e 5;  𝑄𝑐𝑎l= valor
do número digital de cada pixel (DN), ou seja, a própria banda e 𝜃𝑆e seno do
ângulo de elevação solar. Por fim, de posse dessas informações, foi calculado
o NDVI através da fórmula: NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED). Este índice varia de
-1  a  1,  onde  valores  negativos  ou  próximos  a  0  indicam  áreas  de  água,
edificações,  solo  exposto,  ou  seja,  a  pouca  ou  nenhuma  atividade
fotossintética; e valores próximos a 1 indicam presença de vegetação no local
representado pelo pixel. A partir dos mapas gerados com os valores de NDVI,
foi possível notar o comportamento da vegetação nas APP’s com o passar dos
anos.  Os valores de NDVI  registrados em 2005 foram relativamente baixos
(0,26  a  -0,97),  ou  seja,  pouca  vegetação;  em  2010,  houve  um  pequeno
aumento  (0,31  a  -0,97),  mas  ainda  assim  o  índice  vegetativo  permaneceu
baixo; em 2015 as APP’s apresentaram um crescimento considerado, uma vez
que os valores atingiram (0,42 a -0,22), já refletindo as ações de restauração
realizadas, já em 2020 houve um maior adensamento da cobertura florestal,
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em que os  valores  atingiram (0,64 a  0,26.  Diante  disso,  conclui-se  que os
índices de vegetação podem ser utilizados como método de monitoramento da
restauração  das  APP’s  nos  hortos  florestais  da  empresa,  e  que  no  caso
específico  do  Horto  São  Vicente  o  avanço  da  cobertura  florestal  reflete  o
sucesso da restauração através dos núcleos de mudas. Agradecimentos: Os
autores agradecem a CAPES e CNPq pela concessão de bolsas de pesquisa;
e à CMPC Celulose Riograndense pelo apoio financeiro e logístico ao projeto.
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Conhecida popularmente por seringueira ou árvore-da-borracha, Hevea 

brasiliensis (Willd. ex Adr. de Juss.) Müll.Arg. é uma Euphorbiaceae de grande 
importância econômica e bastante explorada no Brasil. Nativa da região norte do 
continente sul-americano, é cultivada em quase todos os estados da federação, 
cuja área plantada é superior a 180 mil hectares. Visto que grande parte dos 
processos de invasão biológica tenham surgido a partir do cultivo de espécies 
de interesse econômico, entende-se que o mesmo pode acontecer com H. 
brasiliensis nas regiões do Brasil onde ela não é nativa. Diante disso, nosso 
estudo teve como objetivo avaliar a susceptibilidade de invasão biológica da 
seringueira nessas regiões por meio da modelagem de nicho climático. Para a 
realização desse estudo, foram obtidos pontos de ocorrência da espécie na base 
de dados SpeciesLink. Por meio desses dados, foi realizada uma análise de 
modelagem no software Diva-Gis. A susceptibilidade de ocorrência de H. 
brasiliensis variou de alta a extremamente alta em quase todo o domínio da Mata 
Atlântica e em parte da Caatinga. A alta susceptibilidade encontrada na Mata 
Atlântica provavelmente está relacionada com a semelhança das condições 
climáticas com a região de origem da seringueira. Em ambas a precipitação é 
superior a 1.500 mm anuais e a temperatura e a umidade relativa do ar são altas. 
Em boa parte do Cerrado a suscetibilidade foi nula. O mesmo foi observado para 
os Pampas. O raciocínio contrário ao apresentado para a Mata Atlântica deve 
explicar tais resultados. Nossos resultados sugerem que a espécie H. 
brasiliensis tem elevada susceptibilidade de ocorrência especialmente nas 
regiões mais úmidas do território brasileiro. Desta forma, recomenda-se que 
nessas regiões o cultivo da espécie seja acompanhado de rigorosos protocolos 
de manejo afim de se evitar o estabelecimento de processos de invasão 
biológica. Destaca-se que essas áreas mais susceptíveis são aquelas que 
apresentam grande diversidade de espécies, o que reforça mais ainda a 
importância do manejo adequado nesses ambientes. 
 
Palavras-chave: Modelagem de nicho climático; Árvore-da-borracha; Silvicultura. 
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Os biomas brasileiros apresentam significativa perda de área natural, colocando em 
risco a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Sendo assim, o país se 
comprometeu, através de acordos internacionais, a restaurar 12,5 milhões de 
hectares até 2030. Nesse contexto, a criação de novas técnicas para restauração são 
imprescindíveis, considerando que modelos pré-estabelecidos, em detrimento de 
ajustes a cada condição, tem sido apontado como uma das causas do insucesso na 
restauração. O presente estudo teve como objetivo apresentar uma nova técnica de 
restauração, denominada plantio em faixas, bem como analisar sua eficiência na 
restauração da estabilidade, resiliência, confiabilidade e processos ecológicos. A 
pesquisa foi realizada em uma área de 31.7 hectares localizada nos municípios de 
Borborema e Itapira-SP. Foram plantadas 97 espécies arbustivas e arbóreas em 4.3 
hectares, distribuídas em 8.6 mil mudas, alocadas em duas faixas de plantio de mudas 
nativas com espaçamento 1.5 metros entre faixas e 2 metros entre mudas, e uma 
faixa com 3.5 metros de condução de regeneração natural. As práticas empregadas 
na área foram roçagem em área total, controles sistêmicos de formigas cortadeiras e 
capina química com aplicação do herbicida Roundup® para controle de gramíneas 
exóticas. Efetuaram-se as coletas em 15 parcelas de 10 m x 10 m para o plantio em 
faixas. Foram definidos descritores para avaliar os métodos de restauração, 
analisados por indicadores e seus parâmetros. Para a diversidade e parâmetros 
funcionais, todos os indivíduos arbóreos foram identificados, mensurando sua altura 
total (cm) e circunferência à altura do peito (CAP), e classificando cada espécie por 
grupo sucessional. Foi avaliada a presença de trepadeiras e epífitas. Foram 
estimados a cobertura do solo por copa e cobertura com gramíneas exóticas. E para 
proteção do solo e aporte de serapilheira, estimou-se a cobertura do solo com 
herbáceas, com indivíduos regenerantes, cobertura morta, serrapilheira e sua altura 
(cm). Realizou-se os cálculos de diversidade, utilizando os Índices de Shannon-
Weaver e Equabilidade de Pielou, além da densidade, riqueza de espécies e 
abundância dos grupos sucessionais. Os resultados mostraram uma maior 
diversidade de espécies e de grupos ecológicos no plantio em faixas, comparado com 
o plantio convencional por mudas, assim como a densidade, índice de equitabilidade 
e percentual de pioneiras. Já a riqueza e presença de trepadeiras foi igual para ambos 
e não houve registro de epífitas. Com relação ao controle e manejo, a área de plantio 
em faixas obteve um menor percentual de cobertura do solo com copa e uma 
presença de gramíneas exóticas um pouco maior (5,9%) comparada ao plantio por 
mudas (5%). E sobre a proteção do solo e aporte de serrapilheira, a área de plantio 
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em faixas obteve um maior percentual e altura de serrapilheira, bem como de 
herbáceas, e menor percentual de regenerantes. Verificamos que a técnica de plantio 
em faixas foi eficiente, segundo os indicadores utilizados, obtendo alta diversidade, 
densidade e aporte de serrapilheira. 
 

Palavras-chave: Biodiversidade; Indicadores; Restauração ecológica; Serrapilheira. 
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La especie arbórea Magnolia rzedowskiana (A. Vázquez, R. Domínguez y R. 
Pedraza) es endémica de la región central de la Sierra Madre Oriental de México y 
sus poblaciones sobreviven como pequeños relictos dentro del Bosque mesófilo de 
montaña. Esta especie tiene importancia etnobotánica, los pobladores locales 
comercializan las flores y emplean la corteza para uso medicinal. El objetivo del 
estudio fue describir la anatomía de la madera de M. rzedowskiana para identificar 
características potenciales que promuevan programas de propagación y 
productividad de la especie. La técnica de recolección empleada siguió un criterio 
no destructivo, las áreas de estudio se localizan en los municipios de Tepehuacán 
de Guerrero y Acaxochitlán, estado de Hidalgo, México. Se extrajeron dos núcleos 
de crecimiento por individuo con taladro Pressler a cinco árboles adultos. Los 
núcleos fueron seccionados en submuestras, para después realizar cortes de la 
madera en sentido tangencial, transversal y radial, con un grosor de 30 micras, se 
hicieron preparaciones fijas, y maceraron astillas de cada submuestra. La 
identificación, descripción de las características y cuantificación de células se realizó 
con imágenes digitales tomadas con cámara acoplada a un microscopio óptico y de 
acuerdo con los criterios del Comité de la IAWA. Los resultados muestran que las 
zonas de crecimiento de la madera están bien definidas por líneas de fibras 
aplanadas radialmente, rayos ensanchados y células de parénquima axial 
apotraqueal difuso. La porosidad es difusa, los poros son solitarios y múltiples 
radiales, con contorno angular, se distribuyen principalmente en arreglo radial, la 
placa de perforación es escaleriforme, la punteadura intervascular es escaleriforme 
y el rayo-vascular horizontal (escaleriforme) con bordes muy reducidos a 
aparentemente simples, sin engrosamientos y algunos depósitos de aceite en los 

elementos de vaso. La longitud y diámetro promedio de los vasos es de 746.64 m 

y 57.77 m, respectivamente; con 59 elementos de vaso por mm2. Las fibras son 
libiformes con punteaduras aeroladas, engrosamiento helicoidal, sin septa, de 

longitud y diámetro promedio 1279.63 m y 25.46 m, respectivamente. El 
Parénquima axial es apotraqueal y difuso escaso. Los rayos son multiseriados (3-4 
células), algunos biseriados y uniseriados, esporádicamente se presentan 

agregados; la altura y ancho promedio de los rayos es de 654.48 m y 60.35 m, 
respectivamente; el número promedio de rayos por milímetro lineal es de seis. La 
composición de rayos es heterocelular con células procumbentes y una hilera arriba 
y debajo de células marginales cuadradas; la estructura estratificada es irregular. 
También se presentan células de aceite en los rayos. Las características 
anatómicas de la madera brindan la oportunidad de continuar con estudios de 
tecnología de la madera que complementen el presente estudio y determinar de 

241

mailto:lcuapio@gmail.com
mailto:aborja@correo.chapingo.mx


forma puntual el potencial productivo de la especie, con fines de manejo y 
conservación. 
 
 
Palabras clave: Bosque Mesófilo; Características anatómicas; Magnolia; 
Magnoliaceae. 
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Em colheita mecanizada de madeira, operações como o processamento de 
árvores, podem ser caracterizadas pela presença de agentes físicos, sobretudo, 
o ruído ocupacional. O ruído ocupacional, pode impactar a saúde dos operadores 
de forma passiva, com exposição de doses diárias acima do permitido pelas 
legislações vigentes. Seus efeitos à curto prazo, dificilmente são percebidos, 
porém, sintomas como interferência na comunicação e estresse atuam como 
indicativo de uma futura perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. 
Contudo, o acompanhamento e monitoramento dos níveis de emissão de ruído 
podem ser a forma mais efetiva para a proteção da saúde e segurança dos 
operadores. Neste sentido, o estudo teve como objetivo verificar se os níveis de 
ruído emitidos no processamento de árvores por grapple processor estão acima 
do nível de ação de 80 dB(A) e do limite de exposição de 85 dB(A), limiares estes 
estipulados nas Normas Regulamentadoras N.9 (1978) e N.15 (1978), 
respectivamente. Foram processadas árvores provenientes de florestas 
plantadas com Eucalyptus com idade de 12 anos, em espaçamento de 3,30 m x 
1,80 m. O grapple processor avaliado era da marca John Deere e modelo 903k 
com 21.333 horas de uso de acumulada. Além disto, com o auxílio de um 
medidor integrador da marca Instrutherm, modelo DOS-600, coletou-se a 
dosimetria do operador em uma jornada diária de oito horas de trabalho, 
seguindo os métodos propostos na International Organization for Standardization 
9612:2009. Ao mensurar a dose recebida pelo operador do grapple processor 
averiguou a dose de 51,62% e o nível médio de ruído (Lavg) de 84,71 dB(A). Em 
decorrência da dose ao qual era exposto, a máxima exposição diária permissível 
ao operador foi de 8 horas 19 minutos, porém, com a utilização correta de 
protetores auditivos, como o circum-auricular, pôde-se alcançar níveis de 
proteção de 64,71 dB(A). Logo, a operação de processamento de árvores por 
grapple processor apresenta níveis de ruído ocupacional superior ao nível de 
ação, porém inferior ao limite de exposição. Sendo necessária, portanto, a 
implementação de medidas mitigadoras como a utilização correta de protetores 
auditivos. 
 
Palavras-chave: Grapple processor; Nível de ação; Ergonomia. 
 
Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 
Financiamento 001. 

243
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Currently different methods and techniques of active and passive forest 
restoration on mining tailings in Mariana are being applied to evaluate and 
monitor ecological indicators of recovery. Thus, linking the functional diversity, 
species richness, community composition, stand structural and, aboveground 
biomass stock (AGB) of tree species during restoration is possible to 
understand the forest recovery. The mass ratio (MRH) hypothesis is currently 
used to evaluate how dominant species and their functional traits (i.e. wood 
density or height of the trees) have an important role in the AGB increase along 
tropical forest6 recovery. We hypothesized that restoration treatments and 
functional trait composition affect positively aboveground biomass stock of tree 
species growing on the tailings in Mariana, Brazil. We tested the main effects of 
taxonomic, stand structural, functional attributes and abiotic factors undergoing 
different restoration methods (planting of nursery-grown seedlings, seeding and 
natural regeneration) and the effect of technosol fertilization on AGB using 
different linear models. The functional traits were based on community-weighted 
mean of functional traits related to MRH (wood density and height of the trees 
species). Stems and biomass distribution were categorized into the following 
functional groups: successional strategy, dispersal syndrome, nitrogen fixation, 
wood density. As expected, during early restoration stage, the pioneer and 
anemochoric species were dominants mainly represented by naturally 
regenerated stems. However, the autochoric dispersal and nitrogen-fixing trees 
species were biomass dominant groups in active restoration. Functional traits 
composition of tree species had a strong positive relationship with aboveground 
biomass stock undergoing active forest restoration on mining tailings. We 
highlight that functional composition reverses the effects of species richness 
and abundance on AGB tenting the MRH. Thus, active restoration methods and 
key tree species determine higher AGB stock on mining tailings where natural 
regeneration is limited. Implications for practice: i) evaluating functional identity 
and trait composition should be a premise to select species during tropical 
forest restoration, ii) the effects of functional composition and restoration 
methods are key predictors on ecosystem functioning during tropical forest 
restoration; iii) monitoring ecological indicators of rapid assessment and direct 
positive effects on ecosystem stabilization contributes to a better understanding 
of the efficiency of restoration practices and guides further activities and 
projects.  

Keywords: Active Restoration; Community-Weighted Mean; Functional 
Composition; Mass Ratio Hypothesis 
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Currently there is an urgent and special attention in actions to restore areas 
affected by the Fundão tailings dam collapse in Mariana, Minas Gerais state, 
Brazil. Nevertheless, there is still an urgent need to know the efficiency of these 
methods and their response to fertilization on the area affected by the tailings 
by monitoring ecological indicators of rapid assessment and direct positive 
effects on ecosystem stabilization, such as plant community diversity and 
aboveground biomass. Thus, we evaluated the effect of different restoration 
methods on aboveground biomass (AGB) stock, tree community diversity and 
structure on mining tailings. We measured and compiled data of the AGB, 
community diversity and structure attributes in 36 plots distributed in six 
restoration treatments and six replicas: planting of native tree seedlings with 
fertilization and pH correction (PSf) and without fertilization and pH correction 
(PS); seeding of native trees with fertilization and pH correction (SDf) and 
without fertilization and pH correction (SD); natural regeneration with fertilization 
and pH correction (NRf) and without fertilization and pH correction (NR). No 
significant differences in substrate properties and AGB between treatments. Our 
results indicated that AGB as ecological indicator might thus be expected to be 
particularly sensitive to environmental conditions during restoration ecology by 
different site effects treatments. The Pielou index ranged from 0.520 (SDf) to 
0.943 (NR), except for SDf all the others treatments had values higher than 
0.76. This result suggests floristic heterogeneity, without ecological dominance 
in the plant community during restoration. Therefore, the lower Pielou index for 
SDf is explained due to the high dominance of few species, for example Senna 
alata which represented 83.6% of the total of individuals measured. Perhaps 
this species was favored over others during seeding by the fertilization by its 
fast growth. Overall, active restoration had important implications for the forest 
restoration where natural regeneration is limited. 

Keywords: Direct Seeding; Forest Restoration; Fundão Dam, Natural 
Regeneration; Planting of Tree Seedlings 
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A categorização de risco de extinção é uma ferramenta importante que 
auxilia na tomada de decisões a respeito da conservação de espécies. A maioria 
das espécies brasileiros ainda não foram categorizadas, dentre elas está 
Aspidosperma thomasii Marc.-Ferr. Pertencente à família Apocynaceae, o pitiá-
branco, como é popularmente chamado, é uma espécie endêmica do Brasil, com 
distribuição restrita ao estado da Bahia. Nosso objetivo foi realizar a 
categorização de risco de extinção para esse táxon, visando a sua conservação 
e de suas localidades de ocorrência naturais. Para isso, foram coletados pontos 
georreferenciados de ocorrência da espécie na base de dados online 
SpeciesLink. Os pontos duplicados e com erros foram removidos. Com auxílio 
do Software Qgis foi traçado um polígono, respeitando o princípio do mínimo 
polígono convexo. Este polígono ainda foi gradeado com células de 2 Km2. 
Posteriormente cada célula com a presença da espécie foi contabilizada para 
obtenção da área de ocupação de A. thomasii. Além disso, foram coletadas 
informações a respeito da conservação das localidades de ocorrência do táxon. 
A espécie apresentou uma área de ocupação de 12 Km2. As localidades onde A. 
thomasii pode ser encontrada apresentam fortes indícios de pressão antrópica 
pretérita e presente. Em razão desse conjunto de resultados, A. thomasii deve 
ser enquadrada como “Em perigo” de extinção pelo critério B2biiiciii. Assim, 
nossos resultados permitem concluir que a espécie estudada corre elevado risco 
de extinção e apontam para a necessidade urgente de adoção de medidas para 
a conservação do táxon e de suas localidades de ocorrência. Por fim, devido ao 
baixo valor obtido para a área de ocupação de A. thomasii (próximo do limite da 
categoria “Criticamente em perigo”), sugere-se que em breve seja realizada uma 
nova categorização para a mesma.  
 
Palavras-chave: Categorização do risco de extinção, Área de ocupação, 
Endemismo. 
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ÁREAS PROTEGIDAS E O DESMATAMENTO NO SUDOESTE AMAZÔNICO 
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As degradações na Amazônia referente ao desmatamento obedecem a uma 
dinâmica de ocupação que se intensificou desde a década de 70. 
Estabelecendo-se assim um modo exploratório dos recursos na região, 
imbricado por processos e atividades de mudanças de uso e cobertura da terra. 
Diferente desse modelo degradador as áreas protegidas, tais como: Unidades 
de conservação (UC) e as Terras indígenas (TI), atuam como protetoras das 
florestas e da biodiversidade. Considerando a importância destas áreas como 
fator mitigador de desmatamento e considerando as pressões enfrentadas por 
elas nos últimos anos por falta de politicas que visem à preservação do meio 
ambiente por parte do governo federal, pressão esta que se intensificou com a 
ocorrência da pandemia do COVID19, é que o presente estudo buscou fazer 
uso das técnicas e métodos remotos de avaliação para mapear, quantificar e 
analisar o desmatamento em áreas protegidas. O estudo de caso localizado na 
Amazônia sul ocidental abrange as áreas protegidas localizadas no Estado do 
Acre a partir dos dados do INPE/PRODES/DETER, entre o período de 2007 a 
2019 (PRODES) e 2020 (DETER). Os resultados da investigação mostraram 
que as TIs Mamoadate, Kaxinawá do Rio Jordão e Alto rio Purus foram as que 
mais sofreram perdas de floresta no período de 2008-2020. Entre as UCs, as 
que demandam maior atenção estão a Resex Chico Mendes, Resex Alto Juruá, 
Parque Nacional Serra do Divisor. Ficou evidente com as analises que, para 
ambas categorias TI e UC houve um aumento do desmatamento nos anos de 
2010, 2019. Porém, quando comparando ambas as categorias de posse, foi 
possível observar que as terras indígenas tiveram o menor desmatamento para 
o período de 2007 a 2019, responsável por 1,18% enquanto as UC 
apresentaram 7,19%. Apesar da distribuição espacial das áreas desmatadas 
serem visível nas áreas protegidas, isto pode ser observado em todo o estado, 
sendo a maior concentração nas regionais do alto e baixo Acre: região está 
com grandes áreas sobre influência das principais rodovias do estado, as BR 
364 e BR 317, dos projetos de assentamentos rurais e de atividades 
agropecuária. Também pode-se observar uma nova fronteira no avanço do 
desmatamento na microrregião de Tarauacá (municípios Tarauacá e Feijó). Os 
dados produzidos de forma remota utilizando satélites orbitais e disponíveis 
pelas plataformas do INPE/PRODES/DETER foram de suma importância para 
avaliar em diferentes recortes espacial e temporal as alterações florestais 
decorrentes dos processos de desmatamento. Além de permitir identificar o 
total do desmatamento no estado do Acre, os dados analisados possibilitaram 
avaliar a pressão que vem impactando as áreas protegidas no estado. Como 
observado nas análises, às áreas protegidas não escapam as pressões pelo 
desmatamento. Isto reforça a necessidade de criação de políticas públicas para 
proteção destas áreas que possuem um importante papel para conter os 
desmatamentos, frente às perdas florestais registradas nos últimos anos no 
Acre.  
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Palavras-chave: Amazônia; Desmatamento; Estado do Acre; Sensoriamento 
Remoto; Áreas Protegidas.  
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A espécie Annona crassiflora Mart. é uma árvore nativa do Brasil com 

distribuição natural no Cerrado. Além de ser importante fonte de alimento para a 

fauna nativa, é uma espécie de múltiplos usos, podendo ser empregada na 

alimentação humana e de animais de criação, como medicinal, na produção de 

óleo, dentre outros. Devido a sua importância ecológica e econômica, nosso 

trabalho buscou avaliar a susceptibilidade de ocorrência de A. crassiflora em 

diferentes tempos (atual e futuro -2050 e 2070) e diferentes cenários (otimista e 

pessimista). Para isso, foram coletados pontos de ocorrência georreferenciados 

da espécie na base de dados online Gbif. Em seguida, foram obtidas variáveis 

bioclimáticas no pacote Worldclim que foram selecionadas mediante análises de 

correlação. O algoritmo usado foi o Maxent. As modelagens foram feitas no 

software R utilizando o pacote Wallace e os mapas foram confeccionados 

utilizando-se o software Qgis. O modelo obteve um resultado satisfatório com 

AUC = 0,74. Os resultados da modelagem para distribuição atual demonstram 

uma susceptibilidade de ocorrência variando de média a alta em boa parte da 

região avaliada (Sudeste e Centro-Oeste do Brasil). Para os cenários futuros, 

observou-se redução nas áreas com susceptibilidade de ocorrência alta em 

ambos os anos e em ambos os cenários. As áreas com susceptibilidades mais 

elevadas foram observadas nos domínios do Cerrado e das Florestas 

Estacionais Semidecíduas de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A redução das 

áreas de susceptibilidade nos cenários pessimistas está diretamente associada 

a reduções pluviométricas e aumento das temperaturas para a região em 

questão. Diante dos resultados, concluímos que A. crassiflora poderá sofrer 

redução drástica em sua área de distribuição natural caso as mudanças 

climáticas previstas se concretizem.   

  

Palavras-chave: Cerrado; Marolo; Modelagem de nicho climático  
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    A espécie Vachellia seyal (Delile) P.Hurter é uma planta nativa de regiões
semiáridas do continente africano. Essa espécie é bastante utilizada no paisagismo,
como  forrageira  e  na  medicina  popular,  razões  pelas  quais  foi  introduzida  em
diferentes  partes  do planeta.  No Brasil,  mudas e  sementes da espécie  já  estão
sendo comercializadas, mesmo sem nenhum estudo sobre as respostas da espécie
ao novo ambiente. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a susceptibilidade
de invasão biológica da espécie V. seyal no Brasil por meio da modelagem de nicho
climático.  Para  isso,  pontos  de  ocorrência  georreferenciados  da  espécie  foram
obtidos na base de dados online Gbif. Para a análise de modelagem foi utilizado o
algoritmo bioclim e o mapa foi produzido no software DIVA-GIS. A espécie estudada
ocorre em regiões com temperatura média anual variando entre 25°-30°C, amplitude
térmica  de  15°-24°C,  temperatura  média  diurna  de  7°-18°C,  precipitação  média
anual de 0-1339 mm, precipitação do mês mais seco de 0-86 mm, sazonalidade de
precipitação de 0-235 mm, precipitações do trimestre mais seco de 0-790 mm e a do
trimestre mais frio de 0-2743 mm. A espécie apresentou susceptibilidade de invasão
biológica (ocorrência) variando de baixa a média na Caatinga e Cerrado. Para os
demais biomas a susceptibilidade foi  baixa. Apesar disso, deve-se ter cautela na
introdução de  V.  seyal devido  a  elevada  amplitude de tolerância  que  a  espécie
apresenta aos parâmetros climáticos citado acima, e devido as semelhanças físicas
existentes entre os locais de origem do táxon e determinadas regiões brasileiras.
Desta forma, sugere-se acompanhamento e manejo rigorosos de V. seyal com vistas
a evitar o estabelecimento de um processo de invasão biológica pela espécie.

Palavras-chave: Espécie exótica, Invasibilidade; Modelagem de nicho climático.
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A espécie Lecythis pisonis Cambess, é uma espécie endêmica do Brasil 
com ocorrência natural nos domínios das florestas tropicais úmidas (Floresta 
Amazônica e Mata Atlântica). Além de sua importância ecológica, é uma espécie 
de múltiplos usos, apresentando, portanto, também valor econômico. Dessa 
forma, nosso objetivo foi realizar a modelagem de nicho climático para L. pisonis 
para o Nordeste do Brasil, com vistas a selecionar áreas onde a espécie possa 
ser cultivada e explorada comercialmente. Para isso, foram coletados pontos de 
ocorrência georreferenciados do táxon na base de dados Gbif. Pontos repetidos 
e com erros foram eliminados. Para a realização da modelagem foi utilizado o 
algoritmo bioclim. O software usado para a análise e confecção dos mapas foi o 
Diva-GIS. A espécie apresentou susceptibilidade de ocorrência variando de alta 
a extremamente alta por toda a faixa litorânea do Nordeste. O mesmo resultado 
foi observado para as regiões de agreste. Nos domínios da Caatinga a 
susceptibilidade variou de nula a extremamente alta, especialmente nas regiões 
mais próximas ao litoral. Ainda segundo nossos resultados, todo o território dos 
estados de Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte parecem ser promissores 
para a exploração da espécie uma vez que apresentaram susceptibilidade de 
ocorrência alta a extremamente alta. A Bahia e Pernambuco foram os estados 
que apresentaram as maiores áreas com susceptibilidade nula ou baixa. Isso 
pôde ser observado, principalmente, no interior desses estados. Segundo 
nossos resultados, a espécie demonstrou maior susceptibilidade de ocorrência 
em ambientes quentes e úmidos, sendo esses os sítios mais indicados para a 
exploração comercial de L. pisonis no Nordeste do Brasil. 
 
Palavras-chave: Nordeste do Brasil, Susceptibilidade de ocorrência, Sapucaia. 

252

mailto:menezesdanielpaixao@gmail.com
mailto:julianofabricante@hotmail.com


MODELAGEM DE NICHO CLIMÁTICO PRESENTE E FUTURO DE Mimosa 
regnellii  

 
Daniel Oliveira Reis – Laboratório de Ecologia e Conservação da Biodiversidade, 
Departamento de Biociências, Universidade Federal de Sergipe, Campus 
Universitário Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana, SE -             
daniel.olire@gmail.com 
Lara Fabian Rodrigues de Jesus – Laboratório de Ecologia e Conservação da 
Biodiversidade, Departamento de Biociências, Universidade Federal de Sergipe, 
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana, SE - 
lara_fabian1@hotmail.com 
Juliano Ricardo Fabricante – Laboratório de Ecologia e Conservação da 
Biodiversidade, Departamento de Biociências, Universidade Federal de Sergipe, 
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana, SE - 
julianofabricante@hotmail.com 
 

A espécie Mimosa regnellii Benth., conhecida popularmente como juquiri, 
é uma árvore nativa da família Fabaceae com distribuição confirmada para os 
estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. É uma espécie 
apícola de importância silvicultural, com potencial ornamental, além de ser 
recomendada para recuperação de áreas degradadas. Apesar de possuir tais 
características, essa espécie pode sofrer com a perda de habitat resultante de 
mudanças climáticas futuras. Dessa forma, nosso trabalho teve como objetivo 
realizar a modelagem de nicho climático de M. regnellii atual e futuro (2050 e 
2070) em dois diferentes cenários (otimista e pessimista). Inicialmente foram 
obtidos pontos de ocorrência georrefenciados da espécie na base de dados 
online Gbif. Após isso, foram obtidas 19 variáveis bioclimáticas no pacote 
Wordlcim que passaram por uma análise de correlação onde aquelas com 
valores acima de 0,75 foram excluídas. As análises foram realizadas em 
ambiente R utilizando o pacote Wallace e o algoritmo foi o Maxent. 
Posteriormente os mapas foram confeccionados utilizando o software Qgis. O 
modelo apresentou um resultado satisfatório com AUC = 0,75. Os resultados da 
modelagem para o presente demonstraram que a espécie possui 
susceptibilidade de ocorrência variando de média a alta por toda extensão da 
região avaliada. Em ambos os cenários nas projeções futuras, a susceptibilidade 
de ocorrência da espécie foi afetada, havendo uma redução substancial nas 
áreas com susceptibilidade mais elevada. Para o ano de 2070 no cenário 
pessimista, por exemplo, só foi observada susceptibilidade alta em pequenas 
partes dos domínios da Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista e 
Floresta Estacional Semidecidual. Destaca-se que diante da realidade atual, o 
cenário pessimista é o mais provável a ocorrer. Essa redução das áreas de 
suscetibilidade está diretamente atrelada a consolidação do aumento das 
temperaturas, reduções pluviométricas e secas mais constantes que podem 
ocorrer nesses estados. Nossos resultados sugerem que a espécie M. regnellii 
pode ter uma redução importante em sua área de distribuição caso essas 
mudanças climáticas aconteçam. Isso pode representar uma série de problemas 
tendo em vista a sua importância ecológica e econômica. 
 
Palavras-chave: Espécie ameaçada de extinção, Juquiri, Mudanças climáticas. 
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Categorizar  espécies  quanto  ao  risco  de  extinção  é  de  extrema
importância  para  proteção  dos  táxons  ameaçados.  Dentre  os  sistemas  de
categorização  está  o  criado  pela  IUCN  (União  Internacional  para  a
Conservação  da  Natureza).  A  vantagem dele  é  que  é  possível  categorizar
espécies pouco estudadas a exemplo de  Myrcia neoblanchetiana  E. Lucas &
Sobral. Pertencente à família Myrtaceae,  M. neoblanchetiana  é endêmica do
Brasil e apresenta distribuição natural em sítios de Mata Atlântica dos estados
da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Assim, nosso
objetivo foi realizar a categorização do risco de extinção da espécie em questão
com  vistas  a  sua  conservação.  Para  categorizar  M.  neoblanchetiana,
inicialmente foram obtidos pontos de ocorrência georreferenciados da mesma
na  base  de  dados  online  Species  Link,  cujos  pontos  sem  coordenadas,
repetidos e com erros foram removidos. Com os pontos remanescentes, traçou-
se  um  polígono  respeitando  o  princípio  do  mínimo  polígono  convexo.
Posteriormente, o polígono obtido foi  gradeado com células de 2 km2,  cujas
células com a presença da espécie foram contabilizadas. Para confeccionar o
mapa de distribuição de M. neoblanchetiana foi utilizado o software Qgis. Ainda
foram  coletadas  informações  sobre  a  conservação  das  localidades  de
ocorrência de M. neoblanchetiana. A área de ocupação obtida para a espécie
estudada  foi  de  24  km2.  Esse  valor,  em  conjunto  com  as  condições  de
conservação de boa parte das localidades de ocorrência da espécie, categoriza
M. neoblanchetiana como “Em perigo”  (EM) de extinção,  de  acordo  com o
critério  B2biiicii.  Desta  forma,  nosso  estudo  permite  concluir  que  M.
neoblanchetiana corre risco acentuado de extinção, tornando-se necessárias
medidas  para  a  proteção  da  espécie  e  das  suas  poucas  localidades  de
ocorrência.

 
Palavras-chave: Ameaçada de extinção, Área de ocupação, Em perigo. 
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Operações  de  colheita  mecanizada  de  madeira,  podem  impactar  a  saúde
laboral de operadores de máquinas florestais autopropelidas. Por exemplo, em
sistemas de toras curtas, quando o corte e processamento das árvores são
efetuados por meio de máquinas florestais autopropelidas como o harvester, os
operadores  podem  ser  expostos  à  níveis  de  ruído  ocupacional  acima  do
preconizado. Assim, a investigação da emissão de níveis de ruído ocupacional
na operação de colheita  mecanizada de madeira  se  faz  necessária  para  a
proteção da audição dos operadores florestais e na promoção de medidas que
permitam sua mitigação. Neste sentido, o objetivo foi analisar se a emissão de
ruído ocupacional de um  harvester no corte e processamento de árvores de
Eucalyptus,  está  em  conformidade  com  os  parâmetros  estabelecidos  pela
legislação brasileira. Deste modo, utilizou-se um harvester da marca  Ponsse,
modelo  Ergo, com 11.900 horas de uso de acumulada, o qual  executava a
operação  de  corte  e  processamento  de  árvores  em  floresta  plantada  de
Eucalyptus com 11 anos de idade. Com o auxílio de um medidor integrador da
marca Instrutherm, modelo DOS-600, foi realizada a dosimetria dos níveis de
ruído em uma jornada de oito horas de operação diária. Destarte, os métodos
adotados  foram  preconizados  conforme  a  International  Organization  for
Standardization 9612:2009.  Ademais,  os  níveis  de  ruído  foram  avaliados
conforme a legislação brasileira, que dispõe sobre o nível de ação de 80 dB(A)
e o limite de exposição de 85 dB(A), conforme a Norma Regulamentadora N.
15  (1978)  e  Norma  Regulamentadora  N.  9  (1978),  respectivamente.  Ao
mensurar a dose recebida pelo operador da máquina florestal autopropelida, foi
obtido a dose de 16,31% e o nível médio de ruído (Lavg) de 76,18 dB(A) para a
máxima  exposição  diária  permissível  acima  de  oito  horas.  Portanto  para
jornada de oito horas de operação diária os níveis de ruido não ultrapassaram
os  valores  estipulados  pela  Norma  Regulamentadora  N.  15  e  Norma
Regulamentadora  N.  9.  Logo,  há  promoção  de  conforto  e  segurança  na
utilização  desta  máquina  no  âmbito  do  bem-estar  físico  e  psicológico  do
operador de harvester.

Palavras-chave: Dosimetria; Eucalyptus; Colheita mecanizada de madeira
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MODELAGEM DE NICHO CLIMÁTICO DE Schizolobium parahyba var.
amazonicum, ESPÉCIE COM POTENCIAL SILVICULTURAL 
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A espécie Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby
é  uma  Fabaceae  arbórea  endêmica  do  Brasil  com  ocorrência  natural  na
Amazônia. Apesar de suas características ecológicas e de sua madeira, é uma
espécie ainda pouco utilizada pelo setor silvicultural. O baixo aproveitamento
de espécies nativas na silvicultura, ocorre, principalmente, em razão da falta de
informações sobre as mesmas. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi
avaliar  a  distribuição  potencial  de  Schizolobium parahyba var.  amazonicum
(paricá)  no  território  brasileiro  com  vistas  a  indiciar  áreas  para  o  plantio
comercial  da  espécie.  Para  tanto,  foram  coletados  pontos  de  ocorrência
georreferenciados da espécie nas bases de dados online GBIF e SpeciesLink.
O algoritmo utilizado foi o Maxent. A análise foi realizada no programa R e os
mapas foram confeccionados no QGIS. A espécie apresentou suscetibilidade
de ocorrência mais alta em parte da Floresta Amazônica, em todo o Pantanal,
na faixa litorânea da Mata Atlântica e na porção sul do Cerrado. Na Caatinga a
susceptibilidade de ocorrência foi baixa em quase toda a sua extensão. Nos
Pampas ela variou de baixa a média. Os estados que apresentaram as maiores
áreas  com susceptibilidade  de  ocorrência  mais  elevadas  da  espécie  foram
Acre, Amapá, Pará, Roraima e Mato Grosso do Sul. Já Bahia, Goiás, Minas
Gerais,  Tocantins,  Paraná  e  Piauí  foram os  estados  que  apresentaram as
maiores  áreas  com  susceptibilidade  mais  baixas.  De  acordo  com  nossos
resultados, as regiões sob os domínios das Florestas Tropicais Úmidas são as
mais promissoras para o plantio comercial da espécie.

Palavras-chave: Paricá, Silvicultura, Susceptibilidade de ocorrência.  
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MODELAGEM DE NICHO CLIMÁTICO DE Manilkara salzmannii: INDICAÇÃO
DE ÁREAS PARA O PLANTIO COMERCIAL DA ESPÉCIE
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Campus Univer Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana, SE – julianofabricante@hotmail.com

A  espécie  Manilkara  salzmannii (A.DC.)  H.J.Lam.,  conhecida  vulgarmente
como maçaranduba, é uma árvore que produz frutos muito apreciados pela
fauna silvestre e possuí madeira de alta densidade, sendo muito utilizada pela
construção civil.  Considerando a elevada importância desse táxon, o objetivo
do presente trabalho foi avaliar a susceptibilidade de ocorrência do mesmo no
território  brasileiro  com  vistas  a  indicação  de  áreas  para  o  seu  plantio
comercial.  Pontos  de  ocorrência  georreferenciados  de  M.  salzmannii foram
coletados  na  base  de  dados  online  SpeciesLink.  Com  esses  pontos  foi
realizada uma análise de nicho climático. Para tanto, foram utilizadas variáveis
bioclimáticas  obtidas  no  WorldClim  2.0.  Através  do  método  “Enviromental
constrain” foram gerados pontos de pseudo-ausência. Foram utilizados alguns
algoritmos  como  Generalized  Additive  Models  (GAM)  e,  Gaussian  Process
(GAU). Por fim, foi gerado um modelo através da técnica “ensemble” com a
média dos melhores modelos.  Todos os modelos foram gerados no pacote
“ENMTML” no ambiente R e o layout dos mapas foi  construído no QGIS. A
susceptibilidade de ocorrência de M. salzmannii foi alta em toda a extensão da
Mata  Atlântica  nordestina,  de  média  a  alta  em boa parte  dos  domínios  da
Floresta Amazônica e Caatinga e baixa a média em quase todo o Cerrado,
Pantanal, Pampas e na Mata Atlântica das regiões Sul e Sudeste do Brasil.
Assim, nossos resultados indicam as regiões Norte e Nordeste como as mais
promissoras para o plantio comercial da espécie, especialmente nos domínios
da Mata Atlântica do Nordeste onde ocorre as condições climáticas ideais para
o desenvolvimento de M. salzmannii. 

Palavras-chave: Maçaranduba, Susceptibilidade de ocorrência, Mata Atlântica.
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SÍNDROMES DE DISPERSÃO DE DIÁSPOROS RELACIONADOS A NÍVEIS 
DE CONSERVAÇÃO EM ÁREAS DE CAATINGA 
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Estudos relacionados a interações animal-planta apresentam um importante 
papel na elaboração de estratégias de conservação em áreas de Caatinga. A 
alta diversidade de plantas desse Bioma eleva a necessidade de entendermos 
as influências das perturbações nos aspectos relacionados a reprodução destas 
espécies. O objetivo do estudo foi analisar a síndrome de dispersão de diásporos 
de espécies arbóreas em áreas de Caatinga com diferentes níveis de 
conservação e precipitação. O estudo foi realizado no Nordeste do Brasil, em 
vegetações de áreas de Caatinga nos estados de Alagoas (Santana do Ipanema, 
Maravilha, Xingó, Olho D’agua do Casado, Delmiro Golveia), Ceará (Iguatu) e 
Sergipe (Pedra Mole, Areia Branca, Simão Dias, Poço Verde, Canidé de São 
Francisco e Poço Redondo). O levantamento das espécies arbóreas foi realizado 
a partir de levantamentos florísticos de estudos publicados. As síndromes de 
dispersão foram definidas a partir das características morfológicas dos diásporos 
encontradas na literatura. Categorizou-se as áreas estudadas, de acordo com a 
literatura consultada, em três níveis de conservação: baixo, quando a área 
apresentava pasto, muitas espécies exóticas, muitas trilhas e clareiras; médio, 
quando o índice de antropização não é muito expressivo e alto quando a 
presença antrópica é consideravelmente inexistente. Foi realizado o Teste de 
Regressão Linear Múltipla com a finalidade de determinar a dependência da 
variável dependente (síndromes de dispersão) em relação a variável preditora 
(nível de conservação). O Teste qui-quadrado foi utilizado para verificar se existia 
diferença significativa entre cada estratégia de dispersão. Foram analisadas 67 
espécies arbóreas distribuídas em 23 famílias. Entre elas, o maior número de 
espécies foi observado na estação da EMATER em Santana do Ipanema (n=30) 
e a região estudada com menor número de espécies foi no município Simão Dias 
em Sergipe (n=6). Sete áreas (58,33%) apresentaram nível alto de conservação, 
25% (três) apresentaram nível baixo e 16,67% (duas) apresentaram nível médio 
de conservação. No entanto, as análises de regressão linear múltipla realizadas 
entre as de conservação das áreas mostraram que não existe dependência entre 
elas. Observou-se que regiões com alto nível de conservação apresentam maior 
número de espécies zoocórias (n=55), seguida de autocóricas (n=52) e 
anemocóricas (n=47). Em regiões com baixo nível de conservação houve maior 
número de espécies autocóricas podendo indicar que em áreas antropizadas, a 
esta é uma estratégia eficiente de dispersão. Esses resultados também podem 
indicar o baixo número de agentes dispersores nos locais que sofreram 
perturbações antrópicas. Nossos resultados indicam que as síndromes de 
dispersão são diretamente influenciadas pelo nível de conservação de uma área 
podendo interferir diretamente na interação planta-animal. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ERGÔNOMICAS DE MOTORISTAS DO 
TRANSPORTE PÚBLICO NO ESTADO DA BAHIA 
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A atividade laboral desenvolvida pelos motoristas de ônibus expõe os 
trabalhadores ao cansaço e um nível considerável de estresse, em decorrência 
do trânsito urbano, ruído, vibração, temperatura desconfortáveis, posturas 
incompatíveis e movimentos repetitivos de membro superior, contribuindo para 
o surgimento de problemas de saúde. Neste contexto, torna-se essencial o 
estudo das condições de trabalho nestes ambientes de forma resguardar a 
integridade física dos trabalhadores do setor. O presente trabalho tem como 
objetivo evidenciar a problemática ergonômica enfrentada por motoristas de 
ônibus no estado Bahia, a fim de fornecer subsídios para melhorias das 
condições de saúde, segurança e conforto na atividade. Os dados foram 
levantados por meio da aplicação de questionário específico, contendo dados 
pessoais e condições de trabalho e saúde de 50 motoristas. Os funcionários 
avaliados possuem um turno de quarenta horas semanais, distribuídas em seis 
dias consecutivos, com folgas semanais intercaladas entre sábados e domingos. 
A jornada de trabalho dos motoristas é de seis horas diárias. Os itinerários foram 
caracterizados, em sua maioria, por estradas asfaltadas, havendo alguns trechos 
sem pavimentação. Utilizou-se a estatística descritiva por meio da média (para 
as variáveis quantitativas) e dos percentuais (para variáveis qualitativas). Os 
resultados mostraram que o trabalho estático é altamente fatigante, sendo 
intensificado de acordo com as condições de trânsito, especialmente nos 
horários de pico, devido ao aumento do estresse. Os motoristas informaram 
haver momentos de intervalos ao longo da jornada de trabalho. Do Total 
avaliado, 62,8%  afirmaram que as condições laborais poderiam ser melhoradas. 
O ambiente de trabalho mostrou-se adequado em relação ao espaço (51,2%), 
ventilação (37,2%) e temperatura (48,8%), demonstrando um alto percentual de 
queixas no ambiente laboral. Ao final da jornada de trabalho, 44,2% dos 
motoristas entrevistados se sentem fisicamente cansados e 37,2% disseram 
estar mentalmente desgastados, indicando que, apesar da pouca mobilidade, tal 
atividade pode acarretar vários problemas de natureza ergonômica. Quando 
questionados em relação ao recebimento de treinamentos e orientação para a 
adoção de posturas adequadas na realização do trabalho, 46,5% responderam 
positivamente e 95,3% consideram essa orientação imprescindível. Com relação 
a desconforto ou dor em função do seu trabalho, foi constatado que 60,5% 
sentem dores, sendo as mais frequentes relacionadas com a coluna, visão e 
estresse. Diante disto, pode-se afirmar que a análise das condições ergonômicas 
de motoristas nos seus postos de trabalho são fundamentais para a adoção de 
medidas que possam promover melhorias de saúde e do bem estar dos 
trabalhadores. 
 
Palavras-chave: Desconforto Corporal; Fadiga Mental; Postos de Trabalho. 
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ESTABELECIMENTO DE UM ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
EM PROPRIEDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL BASEADO EM 
INDICADORES EXTRAÍDOS DO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO 

 
Ravana Marques Souza – UnB (ravanamsouza@gmail.com), Déborah da Silva 
Santos – UnB (deborahdasilva.89@gmail.com), Humberto Angelo – UnB 
(humb.angelo@gmail.com). 

 
  
A adequação ambiental dos imóveis rurais, tendo como contexto o novo código 
florestal - a Lei 12.651/2012 que sanciona a legislação de Proteção da 
Vegetação Nativa, instituiu a necessidade de mapeamento e caracterização da 
cobertura vegetal de imóveis rurais para promover sua regularização ambiental. 
É particularmente importante, em termos de regularização dessas propriedades, 
identificar as formações naturais remanescentes na paisagem bem como 
vincular a ela, a devida valorização da vegetação nativa em área privada; e Lei 
exige tais determinações. Para efetivar essa caracterização foi instituído o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) - registro obrigatório para os imóveis rurais, 
com a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses 
rurais. Com isso, a legislação se mostra como um instrumento jurídico de 
prevenção de danos ambientais e condução de pessoas e Estados para a 
adoção de práticas ambientalmente mais sustentáveis. Nesse contexto, propor 
metodologias adequadas para diagnosticar a realidade em imóveis rurais, se 
mostra indispensável. O objetivo desse trabalho foi estimar e entender os níveis 
de sustentabilidade de propriedades rurais na região centro-oeste brasileira, 
através de índices de sustentabilidade, por meio de indicadores extraídos da 
Legislação de Proteção da Vegetação Nativa. Em especial, buscou-se: a) 
Determinar o grau de sustentabilidade dos imóveis rurais estudados; b) Verificar 
se as propriedades estudadas estão em consonância com a legislação; e c) 
Subsidiar os tomadores de decisão na construção de soluções para os 
problemas ambientais do meio rural. A área de estudo encontra-se na bacia do 
Ribeirão Pipiripau, localizada na região nordeste do Distrito Federal – Brasília 
DF, na divisa com o município de Formosa/GO. A análise dos dados foi realizada 
com base nas informações exigidas e declaradas no CAR, extraídas da base de 
dados do Instituto Brasília Ambiental (Ibram). Tal base de dados contém 
informações correspondentes aos aspectos ambientais que caracterizam o uso 
e ocupação do solo no interior dos imóveis. As informações coletadas foram 
interpretadas e trabalhadas para que se tornassem os dados do presente estudo 
e posteriormente transformados em variáveis. Foi aplicada amostragem 
exploratória, obtendo uma população amostral de 169 imóveis. Optou-se por 
utilizar a metodologia de análise fatorial por componentes principais como forma 
de associação dos indicadores de estado ambiental, para que fosse possível 
calcular um índice para avaliar a situação de sustentabilidade ou não dos imóveis 
analisados. Tudo isso com base no que a legislação brasileira exige. Os 
resultados alcançados permitem afirmar que a maior parte das propriedades 
(91,49%) se encontram em estado de insustentabilidade grave. Os resultados 
mostram ainda que os limites de RL e APP’s estão sendo ultrapassados e que 
os remanescentes de vegetação nativa, quando existem, não estão em 
proporção suficiente ao tamanho total do imóvel de acordo com o que a 
legislação exige. O modelo proposto para calcular o índice e os indicadores 
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ambientais construídos a partir da legislação ambiental, demonstraram ser uma 
ferramenta eficiente, prática e de baixo custo para um diagnostico satisfatório 
acerca da mensuração da sustentabilidade das propriedades rurais brasileiras e 
na identificação de situações positivas de manejo em relação à adequação às 
leis ambientais. 
 
 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Rural; Indicadores de Sustentabilidade; 
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PRODUÇÃO DE AÇAÍ NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (RMB) 
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O açaí assume atualmente local de destaque na fruticultura nacional e, com esse 
destaque, ocorre uma sobrecarga do fornecimento desse fruto no estado do 
Pará. Nessa perspectiva, uma das soluções para essa problemática seria o 
incentivo à expansão do cultivo e do manejo racional de açaizais nativos. 
Ademais, observa-se que a Mesorregião Metropolitana de Belém (RMB), 
apresenta papel singular nesse contexto, uma vez que apresenta a segunda 
maior produção de açaí no estado, bem como a maior parcela da população 
paraense. Por isso, objetivou-se neste trabalho avaliar o cenário da produção de 
açaí oriunda de áreas manejadas na RMB. Para isso, foram utilizados dados 
disponíveis na plataforma do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), acerca da produção agrícola municipal, obtendo-se: Produção na RMB 
de açaí durante o período de 2015-2019 e a produção de açaí nos municípios 
que compõem a mesorregião (de acordo com a definição do IBGE) no ano de 
2019. A produção de açaí na RMB, em 2015, foi de 140.880 t de polpa, enquanto 
que em 2019 o valor foi de 216.089 t, apresentado durante este intervalo 
crescimento praticamente crescente. A exceção foi o ano de 2018, com queda 
pouco acentuada de 1,43%. Comparando todo o período avaliado, o incremento 
total foi de 75.179 t, aproximadamente 35%, e a taxa média de crescimento foi 
de 9%. Os municípios com a maior produção de açaí foram Bujaru (33%), 
Barcarena (32%) e Santa Izabel do Pará (23%). Já os municípios com menor 
participação nesta atividade foram Marituba (0%), Ananindeua (0,1%) Benevides 
(0,2%), Belém (0,3%) e Santa Bárbara do Pará (0,4%). Embora Belém e 
Ananindeua concentram maior parte da população da RMB, ambas têm 
processo de urbanização bastante avançado, dificultando a expansão de áreas 
de cultivo. Entretanto, apresentam também áreas que podem ser aproveitadas 
para a cultura, como unidades de conservação e assentamentos 
agroextrativistas. Apesar disso, tais municípios têm elevada relevância para o 
abastecimento do mercado de polpa de açaí na região, mas apresentam oferta 
de bastante restrita, uma vez que tem origem extrativista, com baixo teor 
tecnológico e grande dependência das condições edafoclimáticas. Assim sendo, 
conclui-se que a produção de açaí na RMB tem crescido nos últimos anos, 
acompanhando a valorização do produto no mercado interno e externo. Além 
disso, esta tem como principais origens os municípios mais distantes do centro 
urbano da região, evidenciando também certa dificuldade em converter áreas 
extrativistas próximas deste centro em áreas manejadas. 
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ANÁLISE DO PROCESSO ESTRATÉGICO DE CRIAÇÃO DO PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL SALTO BOTELHO (PNMSB) - LUCELIA SP: UM ESTUDO 

DE CASO 
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O presente trabalho analisou o processo de criação do Parque Natural Municipal Salto 
Botelho - PNMSB, em Lucélia/SP. Essa Unidade de Conservação - UC da natureza 
ocorre no ecótono dos biomas Mata Atlântica, específico por semidecidual e, do 
Cerrado. À margem esquerda do rio Aguapeí, com 73.100 m2, a área do PNMSB era 
ocupada por um clube recreativo, desativado em 2015, restando as estruturas 
arquitetônicas, como restaurante, piscina, quiosques e gramado. Ao lado dessas está 
o Salto Botelho, com seis metros de altura e aproximadamente cinquenta metros de 
largura, sendo essa a última queda d’água do rio Aguapeí, antes de sua foz no rio 
Paraná. A construção do clube em 1954 imprimiu danos antrópicos por supressão da 
mata ciliar do rio, e das demais porções da Mata Atlântica existente, causando um 
seccionamento do corredor ecológico. Uma das áreas tomou processo de sucessão 
florestal, caracterizada pela alta frequência do Angico (Anadenanthera macrocarpa), 
ocorrendo também noutras áreas fora do PNMSB. Entre 2018-2020 foram realizados 
estudos de campo, com participação da UNESP, FAEF e UFMT, por verificar as 
condições do ambiente biótico e abiótico envolvidos na área e no seu entorno, sendo 
que esses indicaram, enquanto melhor opção por categoria a criação de um Parque 
Natural Municipal, de acordo com a Lei 9985/2000 a qual instituiu o “Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação – SNUC”; e no Decreto Nº 4.340/2002 que regulamenta 
o Código. Os principais argumentos técnicos que sustentam a criação do PNMSB, 
são resultados interdisciplinares da Engenharia, História, Turismo e Ecologia, os 
quais indicaram: 1) a necessidade da reconstrução dos corredores ecológicos da 
área, por recomposição e enriquecimento florestal, também com implantação de 
ecodutos, permitindo o movimento de genes entre os fragmentos florestais ; 2) a 
restauração florestal e ecológica de uma porção impactada por desmonte de arenito; 
3) implantação do uso público com controle por parâmetros e usos sustentáveis, como 
o ecoturismo e o turismo de aventura; 4) Conservação patrimonial;  5) eliminação da 
pesca predatória e; 6) prevenção de incêndios florestais. Para o processo criativo 
dessa UC foi utilizado o roteiro de criação de parques naturais municipais do 
Ministério do Meio Ambiente, dentre outras literaturas. Por busca de ampla 
participação local no processo de criação da UC supracitada, para se imprimir mais 
segurança jurídica por manutenção legal dessa UC, estabeleceu-se instituição legal 
por meio de Lei Municipal, considerando-se o legislativo como representante dos 
anseios da população, evitando também que as intempéries políticas influíssem sobre 
o projeto.  A Lei Municipal n° 4901/2020 instituiu o PNMSB, em acordo com termos 
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da lei municipal nº 4.575/2016 a qual institui o “Plano Diretor de Desenvolvimento 
Turístico do Município de Lucélia”, por meio do seu art. 5, incisos VI e X, os quais 
consideram o uso ecoturístico e sustentável da área. Considerou-se na Lei n° 
4901/2020 a gestão compartilhada do PNMSB, por busca de processos mais 
eficientes e eficazes de gestão. Foi um processo efetivo e a última atualização do 
desenvolvimento do PNMSB mostra-o com Conselho Consultivo funcionando e Plano 
de Manejo sendo elaborado.  

Palavras-chave: Corredores Ecológicos; Ecoduto; Parque Natural Municipal Salto 
Botelho; Turismo Ecológico; Unidade de Conservação. 
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO FOGO EM QUEIMAS 

EXPERIMENTAIS EM VEGETAÇÃO DO CERRADO PIAUIENSE 
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 Os incêndios florestais são importantes causadores de danos à 
vegetação. A magnitude dos danos produzidos pelo fogo depende basicamente 
das características do material combustível e dos fatores ambientais. Dessa 
forma, com o presente trabalho objetivou-se avaliar as características ambientais 
da área de Cerrado, assim como, determinar os parâmetros do fogo por meio de 
queimas experimentais. As queimas foram conduzidas na zona rural, localidade 
Faca de Ponta, no município de Currais, Piauí. O experimento foi realizado no 
mês de dezembro de 2020, por meio da queima de 8 parcelas de 20 m² (2 m x 
10 m) previamente estabelecidas e preparadas. Foram efetuadas observações 
e medições sobre o material combustível, variáveis meteorológicas e, durante as 
queimas, sobre o comportamento do fogo. Os dados obtidos, referentes ao 
ambiente (material combustível e condições meteorológicas) e ao 
comportamento do fogo, foram processados em planilha (Microsoft Office Excel 
2016) e analisados através do software IBM SPSS Estatistcs 2.0. O teste 
estatístico utilizado para análise e comparação dos dados foi a análise de 
correlação. A velocidade do vento atingiu uma média de 1,53 m.s-¹, sendo a 
menor velocidade de 0,7 m.s-¹ durante a queima da parcela 8 e a maior 
velocidade com 2 m.s-¹ durante a queima da parcela 2. Os dados de intensidade 
do fogo apresentaram valores muito baixos, sendo o mais alto 263,21 kcal.m-¹.s-

¹ para a queima da parcela 7 com tempo de queima total de 180 segundos, e o 
mais baixo de 64,02 kcal.m -¹.s-¹ para a queima da parcela 2, com tempo de 
queima de 740 segundos, ou seja, quanto maior a intensidade do fogo, menor 
será o tempo para que o material combustível seja consumido. A parcela 7 
atingiu uma maior taxa de propagação sendo de 0,0555 m.s-¹ (3,33 m.min-¹), com 
tempo de queima de 190 segundos, e a parcela 2 com a menor taxa de 
propagação sendo de 0,0135 m.s-¹ (0,81 m.min-¹), com tempo total de queima de 
740 segundos. Dessa forma, a velocidade do vento durante a queima das 
parcelas foi classificada como lenta a mediana. A altura das chamas atingiu 
valores médios que variaram de 50 a 160 cm durante a queima das parcelas. Os 
resultados mostraram importantes correlações significativas (p<0,01) altas e 
positivas entre a taxa de propagação x intensidade do fogo (r = 1), a taxa de 
propagação x altura das chamas (r = 0,90), e intensidade do fogo x altura das 
chamas (r = 0,90), e interessantes correlações altas e negativas entre a altura 
das chamas x tempo de queima (r = -0,88), taxa de propagação x tempo de 
queima (r = -0,87), intensidade do fogo x tempo de queima (r = -0,87). Estes 
conhecimentos são importantes para determinar as melhores estratégias no 
plano de combate ao fogo para redução dos impactos causados nos 
ecossistemas florestais. Em uma situação real de campo, de acordo com os 
resultados obtidos o fogo poderia ser controlado por meio de equipes em terra 
com a utilização de ferramentas de mão pelo método de combate direto e/ou 
indireto. 
 
Palavras-chave: Incêndios Florestais; Queimas Controladas; Condições 
Ambientais. 
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SIMULAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA ESTIMATIVA DE 

VOLUME DE MADEIRA FLORESTAL A PARTIR DO DAP 
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(valentegerson@hotmail.com). 

 

O inventário florestal usa a altura (H) e o diâmetro na altura do peito (DAP) para 

determinação do volume de madeira. O grande problema é ajustar equações 

hipsométricas adequadas para estimar a altura. As equações são testadas e 

avaliadas por critérios estatísticos. A medição de alturas em povoamentos 

florestais é uma atividade onerosa, uma vez que, em comparação com a 

medição do diâmetro, sua obtenção não é fácil. Uma alternativa promissora 

consiste no uso de redes neurais artificiais (RNA), sistemas computacionais 

paralelos constituídos por unidades de processamento simples conectadas entre 

si de maneira específica para desempenhar determinada tarefa. Diante disso, o 

trabalho propõe usar técnicas de inteligência artificial para estimação do volume 

de madeira em uma floresta usando somente o DAP. Baseado em dados da 

literatura (artigo: estimativa da altura de eucalipto por meio de regressão não 

linear e redes neurais artificiais), foram gerados dados aleatórios de H e DAP 

entre o mínimo do DAP e H, 2,0 cm e 4,4 m, e o máximo, 27,9 cm e 29,8 m, 

respectivamente, no Excel. A partir desses dados, calculou-se o volume 

estimado de madeira pela formula de Takata (H e DAP), escolhida entre outros 

modelos por apresentar baixo erro-padrão da estimativa, além do baixo erro-

padrão da estimativa em percentagem (Syx%), o modelo de Takata tem 

apresentado um alto coeficiente de determinação no inventario de fazendas de 

eucalipto. Sendo assim, este modelo se mostrou ligeiramente superior aos 

demais, tornando-se o mais adequado para estimativa da variável volume total 

em povoamentos de Eucalyptus urograndis, em Brasília. A partir dos dados 

treinou-se uma rede neural artificial (RNA) utilizando como variável contínua de 

entrada o DAP e de saída o volume calculado pela equação de Takata. A rede 

neural foi obtida pelo software Phyton usando a função MLPRegressor 

(verbose=True, max_iter=10000, hidden_layer_sizes=(n)). Com isso foram 

testadas várias redes neurais artificiais para realizar a regressão entre volume 

de madeira calculado pela equação de Takata e DAP, e a melhor Rede Neural 

Artificial foi com 10 neurônios na camada oculta, apresentou r=0,97. A RNA é 

uma ferramenta do machine learning para o inventario florestal na determinação 

do volume de madeira a partir do DAP, principalmente quando já se tem dados 

de produção de uma empresa. 

Palavras chaves: Ciências de dados; Hipsométricas; Machine learning.  
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MANEJO INTEGRADO DE VEGETAÇÃO (MIV): ESTUDO PARA USO NA
IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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Robinson  Antônio  Pitelli  –  CGTI  (roampi50@gmail.com),  Angélica  Maria  de
Campos Machado Pitelli Merenda – CGTI (pitelliangelica@gmail.com), Edivaldo
Domingues  Velini  –  UNESP  (edivaldo.velini@unesp.br),  Carlos  Eduardo
Pellegrino Cerri – ESALQ/USP (cepcerri@usp.br), Robinson Luiz de Campos
Machado Pitelli – CGTI (rlpitelli@ecosafe.agr.br), Carlos Bittencourt da Rocha
Júnior – CGTI (carlos.junior@cgti.org.br)

As concessionárias brasileiras fazem a manutenção de faixas de segurança de
linhas de distribuição de alta e média tensão com roçadas periódicas, manuais
ou mecanizadas. Além dos elevados custos e riscos de acidentes da equipe de
trabalho,  há  expressivos  impactos  ambientais.  As  roçadas  são  apenas
momentaneamente  eficientes,  devido  a  rápida  e  vigorosa  rebrota  na  base
remanescente  das  plantas  ceifadas.  Na  implantação  de  novos
empreendimentos,  mesmo  com  medidas  como  análise  de  alternativas  de
traçado, alteamento das estruturas ou tecnologias de redes, há inevitavelmente
necessidade  de  supressão  de  vegetação  e  abertura  de  faixas  em  várias
situações, o que mostra a importância de buscar alternativas de manejo. Este
trabalho  tem  como  objetivo  apresentar  proposição  de  uma  metodologia
diferenciada de manejo  de vegetação em sistemas elétricos.  No projeto  de
pesquisa e desenvolvimento P&D ANEEL 2866-0480/2017 “Manejo Integrado
de Vegetação na Abertura de Faixa de Passagem de Linhas de Distribuição de
Alta e Média Tensão”, conduzido pela Copel Distribuição S.A. e o Centro de
Gestão de Tecnologia e Inovação (CGTI), está em andamento estudo sobre a
viabilidade técnica, ambiental e econômica da abertura de faixa na modalidade
de manejo integrado de vegetação (MIV), combinando a ceifa inicial com o uso
de  herbicidas  não-agrícolas  aplicados  de  maneira  seletiva.  A  técnica  visa
atingir  apenas  as  espécies  indesejadas  por  causar  algum  problema  na
operação  e  manutenção  da  linha,  como árvores  de  médio  e  grande  porte,
taquaras,  plantas  com  espinhos  e  espécies  exóticas  e  a  manutenção  das
plantas  desejadas,  como  plantas  herbáceas  e  arbustivas,  visando  o
estabelecimento de uma flora nativa que seja compatível com o funcionamento
seguro dos sistemas elétricos, permita fácil acesso às equipes de manutenção,
proteção para o solo e mantenha nichos e habitats adequados para a fauna
local.  A  modalidade  MIV  consiste  na  aplicação  inteligente  dos  métodos
disponíveis para o manejo da vegetação e embora seja utilizada nos Estados
Unidos desde a década de 50,  no Brasil  foi  introduzida no ano de 2014 e
aplicada somente  em faixas  de passagem já  existentes e com histórico de
diversos anos de manejo feito com roçada. Resultados iniciais do projeto em
andamento indicam a viabilidade de uso do MIV desde a fase de implantação
dos empreendimentos, quando as árvores são suprimidas e a faixa roçada pela
primeira vez. É esperada a redução do volume de herbicidas a ser aplicado e
alta efetividade já nesta primeira aplicação, alcançando a vegetação desejável
em menor período. Esta vegetação de baixo porte será mantida posteriormente
também pela aplicação seletiva e pontual de herbicidas registrados para esta
finalidade. Como desafios, a proposta envolve alteração de questão cultural de
execução de roçada, que ao invés do corte de toda a vegetação independente
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do porte, passará a manter parte da vegetação nativa. Espera-se que a técnica
traga ganhos ambientais e econômicos, importantes num cenário de mudanças
climáticas  e  necessidade  de  busca  de  novas  tecnologias  para  otimizar
processos,  atender  aspectos  regulatórios  e  promover  a  conservação  da
biodiversidade.

Palavras-chave: Controle de Vegetação; Herbicidas Não-agrícolas; Roçada.

Agradecimentos:  Os  autores  agradecem  ao  Programa  de  P&D  da  Copel
Distribuição S.A., regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
pelo apoio financeiro ao projeto.

271



REDE DE SEMENTES E MUDAS DA BACIA DO RIO DOCE: POTENCIAL 

PARA ATENDER A DEMANDA DE SEMENTES PARA RESTAURAR A BACIA 
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Após o desastre ambiental ocorrido em Mariana-MG, a região da bacia do rio 

Doce foi impactada social e ambientalmente. Como forma de recuperar áreas 

degradadas associada à geração de trabalho e renda, atualmente está em 

formação a Rede de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce (RBRD). Para 

contribuir na organização da RBRD, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

capacidade atual de produção de sementes e mudas de espécies florestais 

nativas e analisar a estrutura necessária para atingir as demandas de 

restauração previstas até 2030. Para o levantamento de dados sobre capacidade 

produtiva atual, foram utilizados dados de produção de sementes de grupos 

mobilizados para compor a RBRD (2019-2020) e de seis redes de sementes 

atuantes no Brasil, de diferentes idades. A partir disso, realizou-se a modelagem 

dos dados para estimar a quantidade de coletores, número de espécies 

coletadas e estimativas de produção (kg de sementes anuais). Os resultados 

mostraram que, até o momento, tem-se pouco mais de 50 coletores mobilizados 

com produção anual estimada de 1,59 toneladas de sementes. Para atender à 

demanda de mais de 27 mil hectares restaurados até 2030, serão necessárias 

cerca de 315,88 a 503,28 toneladas de sementes, variando conforme a 

qualidade das sementes coletadas para uso em restauração e em relação às 

técnicas de semeadura direta e plantio de mudas. Estimou-se serem necessários 

de 72,3 a 112,9 coletores anuais mobilizados para o fornecimento destas 

sementes, sendo mandatória a sua rápida capacitação técnica para o aumento 

na quantidade e qualidade das sementes coletadas para os projetos de 

restauração da Rede. Embora a RBRD, não esteja completamente estruturada 

e tenha pouco mais de um ano, apresentou capacidade de produção comparável 

às redes de sementes de quatro anos.  

Palavras-chave: Capacidade Produtiva, Rede comunitária, Restauração 

Florestal, Semeadura direta. 
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MODELAGEM DE NICHO CLIMÁTICO DE Dimorphandra jorgei, ESPÉCIE
ENDÊMICA DO BRASIL
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Carvalho, Itabaiana, SE -  julianofabricante@hotmail.com 

A modelagem de nicho climático é uma ferramenta que pode ser usada
na  tomada  de  decisões  a  respeito  da  conservação  ou  para  o  manejo  de
espécies.  Pertencente  à  família  Fabaceae,  Dimorphandra  jorgei M.F.Silva,
conhecida popularmente por faveiro,  angelim-vermelho, falso-angelim e pau-
pra-tudo  é  uma  espécie  endêmica  brasileira  que  possui  importância  na
recomposição florestal, paisagismo, além de possuir madeira de boa qualidade.
Com base nessas informações, o objetivo do presente trabalho foi realizar a
modelagem de nicho climático para a espécie D. jorgei com vistas a selecionar
áreas  para  plantio  comercial  e  conservação  da  mesma.  Para  isso,  foram
coletados pontos georreferenciados de ocorrência da espécie nas bases de
dados online SpeciesLink e GBIF.  Os pontos duplicados e com erros foram
removidos. O algoritmo utilizado foi o bioclim. A análise de modelagem e os
mapas foram feitos no Software Diva-Gis 7.5. A dispersão natural da espécie
se  concentrada  no  Nordeste,  especialmente  nas  regiões  mais  próximas  ao
litoral. D. jorgei apresentou susceptibilidade de ocorrência variando de média a
alta  em  quase  toda  a  extensão  da  Floresta  Amazônica,  Mata  Atlântica,
Caatinga e Cerrado.  Nos Pampas a susceptibilidade foi  predominantemente
baixa/média. Dessa forma podemos concluir que o táxon pode ser cultivado em
quase  todo  território  brasileiro,  destacando-se  os  domínios  das  Florestas
Tropicais Úmidas e Savanas brasileiras.

Palavras-chave: Faveiro, Susceptibilidade de ocorrência, Florestas e savanas.
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O crescimento desordenado e acelerado das cidades, trocando o ecossistema 
natural por edificações, pavimentações, aterros dentre outros, impacta de forma 
negativa o meio ambiente. A arborização urbana vem como grande 
contribuidora, principalmente através de seu componente arbóreo, permitindo 
um melhor bem estar, melhoria do conforto urbano, sendo elemento de 
contemplação e ponto de referência para orientação e identificação. Belém foi 
uma das primeiras cidades brasileiras a ter seus logradouros públicos 
arborizados, mesmo que de modo pontual, a partir da segunda metade do século 
XVIII. No início das romarias do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em 1793, 
foi estimulada a arborização da antiga estrada de Nazaré com mangueiras, sob 
as quais as pessoas acompanhavam a procissão. Desse modo, o presente 
trabalho teve como objetivo avaliar as características qualitativas e quantitativas 
da arborização em um quarteirão no bairro do Marco, Belém, Pará. A coleta de 
dados foi realizada através de visitas à área para a medição das variáveis como 
altura, fitossanidade e levantamento de informações importantes para a 
avaliação da caracterização de arborização urbana do local estudado. Foi 
considerada a classificação do manual de orientação técnica da arborização 
urbana de Belém (2013) para classificar o porte das espécies avaliadas, 
considerando a altura total. Foram identificados 48 indivíduos, distribuídos em 5 
famílias botânicas e 7 espécies. Dentre as famílias que tiveram maior 
contribuição para a diversidade florística pelo número de espécies, destacam-se 
Anacardiaceae (2) e Myrtaceae (2). Chrysobalanaceae, Moraceae e 
Combretaceae contribuíram com 1 espécie cada. As espécies com maiores 
valores de abundância foram Terminalia catappa L. (26), Licania tomentosa 
Fritsch (12), Mangifera indica L. (6). As espécies Ficus benjamina L., Morinda 
citrifolia L., Syzygium malaccense L. e Psidium guajava L. contribuíram com 
apenas 1 indivíduo em cada. Ainda, 10 espécies se enquadraram em pequeno 
porte e o restante em médio porte (38). Verificou-se a existência de diferentes 
espécies não compatíveis com o espaço onde foram implantadas. Tendo em 
vista o porte das espécies para um pequeno espaçamento, prejudicando as 
árvores por falta de nutrientes, competição por espaço, luz, além de modificar a 
estrutura e fiação elétrica da localidade trazendo riscos para quem mora na 
proximidade, ou até mesmo transita nas calçadas. É necessário realizar 
manutenções periódicas nos locais onde foram plantadas as árvores, para que 
não causem transtornos para quem circula no local e até mesmo possíveis danos 
futuros, como: alcance da fiação elétrica, raízes quebrando calçadas, meio fio, 
guias e muros ou até tombamentos oferecendo riscos. Conclui-se que o 
quarteirão avaliado no presente estudo, possui uma arborização urbana fora do 
padrão adequado para a região metropolitana de Belém. Porém o perímetro da 
Avenida Almirante Barroso apresentou-se com melhor infraestrutura e bem 
planejado, sendo possível observar aspectos de limpeza, podas adequadas, 
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sem impedir as fiações elétricas e nem visualização de motoristas quanto a 
sinalização, com espaçamento entre árvores e árvores e árvores e sinalização 
adequado. A área em estudo apresentou diferentes espécies, não sendo 
possível informar a origem das espécies alocadas na área. 
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ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E DO QUANTITATIVO DE ÁREAS 
DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL NO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

 

João Batista Nunes da Silva – IBAMA (joão.b.silva@ibama.gov.br) 
 

O problema da degradação de áreas de florestas naturais nos mais diversos 
biomas é assunto cada vez mais recorrente no âmbito nacional e internacional. 
Dessa maneira, diversas iniciativas visando à restauração de ecossistemas 
florestais têm surgido como forma de buscar a reintrodução de espécies arbóreas 
nativas, recuperando áreas degradadas e desenvolvendo e implantando projetos 
cada vez mais amplos e representativos para as mais diversas regiões 
geográficas brasileiras. No entanto, como se trata de tema relativamente recente e 
de uma área de conhecimento técnico amplo, os dados sobre as características de 
processos ecológicos de restauração, área efetivamente plantada com espécies 
nativas, percentuais de recuperação de cada bioma e outros mais detalhados, são 
ainda incipientes, sendo, portanto, o objetivo deste estudo contribuir com a 
geração desses dados referentes às ações de recuperação, analisando a 
distribuição geográfica e o quantitativo de áreas abrangidas pelos processos de 
restauração no bioma Mata Atlântica por meio dos dados disponibilizados junto ao 
“Observatório da Restauração e do Reflorestamento”. A metodologia utilizada 
distinguiu as ações efetivadas em restauração (recuperação da vegetação nativa e 
dos serviços ambientais de uma área por meio de projetos que plantem florestas 
ou usem sistemas produtivos integrados com árvores), regeneração natural (volta 
natural do crescimento das árvores espontaneamente ou envolvendo ações 
humanas) e reflorestamento (plantios florestais de grandes extensões, geralmente 
monocultura, visando a produção), sendo que estas duas ultimas classificações 
foram excluídas do presente estudo: a primeira por não apresentar dados que 
propiciassem a análise pretendida e a segunda por ser áreas objeto de exploração 
dos seus recursos. Efetuou-se a catalogação dessas áreas, criando-se uma rede 
de banco de dados compartilhados entre as diversas instituições envolvidas e 
foram mapeados os locais de ocorrência das diversas formas de recuperação, 
quantificando as áreas dos projetos, o seu bioma de localização, além do 
município e do estado. A partir daí, realizou-se diversas pesquisas nas 
informações disponíveis, buscando-se associar os municípios com maior área de 
projetos de recuperação, o quantitativo em hectare das áreas dos projetos e a 
possível concentração na distribuição geográfica entre eles. A filtragem nos dados 
demonstrou que, para o bioma Mata Atlântica, de um total de 74,06 mil ha 
implantados na categoria de restauração, a parcela de 19.977,62 ha ou 
aproximadamente 27% do total estão distribuídos entre 10 municípios: seis 
pertencentes aos quatro estados da região sudeste e quatro ao sul da Bahia, 
demonstrando que até o momento, as principais ações, no bioma Mata Atlântica, 
não estão igualmente distribuídas em outros estados de sua ocorrência natural ou 
o quantitativo dessas áreas é ainda considerado muito pequeno. Quanto à 
distribuição geográfica dessas áreas, observou-se um perfil interessante: seis 
dentre os dez municípios que se destacam nas ações de recuperação são muito 
próximos ou mesmo são limítrofes, indicando um diagnóstico de áreas mais 
concentradas, o que é muito importante para a formação de corredores ecológicos 

276



e de maciços florestais adensados. A constante alimentação do sistema dos 
projetos de recuperação fornecerá dados mais consistentes e detalhados, e 
poderá trazer conclusões que norteiem programas globais de recuperação. 
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REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS APLICADAS NA CLASSIFICAÇÃO DE 

IMAGENS DE MUDAS FLORESTAIS 
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Cássia da Fonseca – UNESP/FCA (ac.fonseca@unesp.br) 

 

A inteligência artificial é uma área de pesquisas que se ocupa em entender e 

desenvolver as redes neurais profundas ou deep neural networks. A rede neural 

convolucional (RNN) se insere nesse contexto, sendo uma classe de rede neural 

geralmente utilizada no reconhecimento de imagens. Essa classe de rede, pode ser 

utilizada em diversas tarefas como: no reconhecimento de dígitos, reconhecimento 

facial, reconhecimento de plantas, reconhecimento de falhas e reconhecimento de 

mudas florestais. O presente estudo teve como objetivo utilizar a RNN para 

classificar imagens de mudas florestais de cabreúva (Myroxylon peruiferum L. f.), 

jatobá (Hymenaea courbaril L.), pau d’alho (Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms), 

ipê-verde (Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.) e brinco-de-índio Cojoba arborea 

(L.) Britton & Rose. O conjunto de dados foi composto por 1000 imagens, sendo 

balanceado entre as classes. A rede foi treinada utilizando 70% dos dados para 

treino, 20% para teste e 10% para validação. Alguns parâmetros foram utilizados, 

sendo 100 o número de epochs e 16 o tamanho do batch size. Foi feita a importação 

das bibliotecas do Keras e numpy para a execução do algoritmo em Python. Para 

visualização do poder preditivo do modelo, são avaliadas as relações de acurácia 

por epoch e loss por epochs. Na relação de acurácia e epoch, ficou evidenciado que 

a partir da epoch 6 a acurácia estabeleceu um valor constante de 99,93%, sendo 

significativo para avaliação do poder preditivo do modelo matemático. Para loss e 

epoch, a variação se deu até a epoch 100, mostrando a possibilidade experimental 

com novos valores para esse parâmetro. Tratando-se de RNN e deep learning, o 

tamanho do dataset utilizado apresentou resultados significativos. Estudos recentes 

sobre o de poder preditivo, usando datasets com uma quantidade menor do que as 

geralmente utilizadas em testes semelhantes de classificação de imagens, 

evidenciaram resultados significativos. A matriz de confusão, expressa o 

comportamento do modelo de machine learning. Neste estudo, com 30 exemplos 

por classe, apenas na classe ipê-verde, foi observado um falso positivo. Nessas 

condições, é possível inferir que o modelo obteve resultados significativos, 99,93% 

de acurácia. Desta forma, pode ser aplicado na classificação de imagens dessas 

mudas florestais. Para estudos futuros, o aumento no conjunto de dados, 

diversidade de características das imagens e testagem com novos valores de epoch 

e batch size podem ser experimentados.  
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Obter informações sobre os mais variados assuntos se tornou muito
mais rápido e prático com a expansão da internet e dos meios de
comunicação que, embora o acesso seja amplo, a divulgação científica
ainda se encontra distante de muitas pessoas. Democratizar, inserir o
conhecimento científico na sociedade e melhorar a vida das pessoas
através dele, é um desafio que a Comissão Organizador do Coniflor, em
parceria com a Congresse.me se propôs. 

Fazemos com que as ações científicas tenham maior visibilidade,
divulgando os avanços nas mais variadas áreas e segmentos, de modo
que as pesquisas sejam mais facilmente assimiladas pelas pessoas, se
tornando essencial para o conhecimento e para a melhoria de vida da
sociedade como um todo. 

Através da divulgação dos Anais do Coniflor, acreditamos que estamos
transmitindo novas ideias através de pesquisas inovadoras, propagando
e democratizando o aprendizado, bem como contribuindo para a
criação e existência de novos conceitos relativos a diversas áreas do
conhecimento. O reconhecimento da pesquisa através da comprovação
e publicação é fundamental para que se produzam novos e melhores
materiais científicos, de forma que estimule o pensamento crítico dos
leitores. 

Agradecemos a todos os participantes pela confiança, dedicação e
parceria para a concretização deste evento e pelos novos
conhecimentos compartilhados através deste livro. 
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Obtaining information on the most varied subjects has become much
faster and more practical with the expansion of the internet and the
media that, although access is wide, scientific dissemination is still far
from many people. Democratizing, inserting scientific knowledge into
society and improving people's lives through it is a challenge that the
Organizing Committee of Coniflor, in partnership with congresse.me  has
proposed. 

We make scientific actions more visible, disseminating advances in the
most varied areas and segments, so that research is more easily
assimilated by people, becoming essential for knowledge and
improvement of life of society as a whole.

Through the dissemination of the Anais of Coniflor, we believe that we are
transmitting new ideas through innovative research, propagating and
democratizing learning, as well as contributing to the creation and
existence of new concepts related to various areas of knowledge. The
recognition of research through proof and publication is fundamental for
the development of new and better scientific materials, in a way that
stimulates the critical thinking of readers. 

We thank all participants for their trust, dedication and partnership in the
realization of this event and for the new knowledge shared through this
book.
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Organizador de Coniflor, en alianza con Congresse.me. 

Hacemos más visibles las acciones científicas, difundiendo avances en
las más variadas áreas y segmentos, para que la investigación sea más
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el conocimiento y la mejora de la vida de la sociedad en su conjunto. 
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pensamiento crítico de los lectores. 
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