
0 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS - UECIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRESCIMENTO, PRODUÇÃO DE BIOMASSA E DESRAMA ARTIFICIAL DE 

ESPÉCIES FLORESTAIS EM RESPOSTA AO MÉTODO DE CULTIVO EM 

MACAÍBA, RN 

 

 

 

CAMILA COSTA DA NÓBREGA 

ORIENTADOR: GUALTER GUENTHER COSTA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACAÍBA – RN – BRASIL 

2014 

 

 



1 
 

CAMILA COSTA DA NÓBREGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRESCIMENTO, PRODUÇÃO DE BIOMASSA E DESRAMA ARTIFICIAL DE 

ESPÉCIES FLORESTAIS EM RESPOSTA AO MÉTODO DE CULTIVO EM 

MACAÍBA, RN 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Florestais, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como pré-requisito para obtenção do 

título de Mestre em Ciências Florestais. 

 

Orientador: Prof. Dr. Gualter Guenther Costa da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACAÍBA – RN – BRASIL 

2014



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
           Nóbrega, Camila Costa da. 
                 Crescimento, produção de biomassa e desrama artificial de espécies   
          florestais em resposta ao método de cultivo em Macaíba, RN / Camila Costa da   
          Nóbrega. – Macaíba, RN, 2014. 

         
                    35 f.  
        

                    Orientador (a): Prof. Dr. Gualter Guenther Costa da Silva.                     
 
                    Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais). Universidade Federal do Rio Grande   
            do  Norte. Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias Campus Macaíba.   
             Programa de Pós- Graduação em Ciências Florestais.          
 

                  1. Adubação - Dissertação.  2. Acacia mangium - Dissertação.  3. Azadirachta   
          indica - Dissertação. 4. Mimosa caesalpiniaefolia - Dissertação. I. Silva, Gualter  
          Guenther Costa da. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Unidade   

            Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias Campus Macaíba. IV. Título.      
 
     
              RN/UFRN/BSPRH                                                                            CDU: 631.8              

Divisão de Serviços Técnicos 
Catalogação da Publicação na Fonte. 

Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias Campus Macaíba 
Biblioteca Setorial Professor Rodolfo Helinski 



3 
 
 

 

  



4 
 
 

 

Aos meus pais, 

José Genuíno e Maria Francileide, 

Que estiveram sempre ao meu lado, não medindo esforços para me ajudar. 

Pela educação, amor, incentivo e confiança,  

Dedico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha Avó Luzia Auta de Medeiros (in memorian), 

Pelo exemplo de mulher guerreira e grande lição de vida. 

Ofereço



5 
 

Agradecimentos 

 

À Deus, pelas bênçãos concedidas em minha vida; 

Ao Professor Dr. Gualter Guenther Costa da Silva, pela orientação, incentivo e 

amizade; 

A todos os componentes do Grupo de Estudos em Solo (GESOLO), pela ajuda, 

cooperação, comprometimento, e acima de tudo pelas amizades construídas; 

Aos Professores Ermelinda Mota, Paulo Rogério, Malcon do Prado, José Augusto, 

Juliana Lorensi e Jacob Souto, pela disponibilidade de participação nas bancas de seminários, 

qualificação e defesa, pelas valiosas contribuições; 

Ao meu namorado Luan Henrique, pelo amor, ajuda, companheirismo e paciência 

desde o primeiro dia dessa jornada, que fizeram meus dias mais leves e prazerosos longe da 

minha família; 

Aos meus irmãos Gabriela e Gabriel, pelo amor, apoio e compreensão, sempre 

presentes em minha vida, mesmo distantes; 

À minha sobrinha Maria Eduarda, pelo amor puro e incondicional; 

Ao meu cunhado Thiago, pela amizade e confiança que construímos; 

Às amigas Ane Fortes, Rafaela Bezerra e Mary Carvalho pelo apoio, incentivo e 

confiança, frutos de amizade sincera; 

Aos amigos da EAJ e da turma de mestrado 2013.1, que me apoiaram e me ajudaram 

sempre que preciso, pelas amizades construídas; 

A todos que, de alguma forma, participaram dessa caminhada e que não foram 

mencionados, o meu muito obrigado. 

  



6 
 

Sumário 

 

Lista de Figuras ...................................................................................................................VIII 

Lista de Tabelas ...................................................................................................................... IX 

Lista de Abreviaturas .............................................................................................................. X 

 

Resumo .................................................................................................................................... 11 

Abstract ................................................................................................................................... 12 

 

Introdução Geral .................................................................................................................... 13 

 

CAPÍTULO I: Crescimento, produção e distribuição de biomassa de espécies florestais 

em resposta ao método de cultivo .......................................................................................... 15 

RESUMO .............................................................................................................................. 16 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 16 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 16 

MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................................. 17 

Caracterização das espécies estudadas ............................................................................ 17 

Caracterização da área de estudo .................................................................................... 17 

Delineamento experimental .............................................................................................. 18 

Implantação e Tratos silviculturais .................................................................................. 18 

Coleta de dados ................................................................................................................. 19 

Análise estatística ............................................................................................................. 20 

RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................................... 20 

Crescimento ...................................................................................................................... 20 

Produção e distribuição de biomassa ............................................................................... 20 

CONCLUSÕES .................................................................................................................... 23 

AGRADECIMENTOS ......................................................................................................... 23 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 23 

 

CAPÍTULO II: Desrama artificial de espécies florestais em resposta ao método de 

cultivo em Macaíba, RN ......................................................................................................... 25 



7 
 
 

 

RESUMO .............................................................................................................................. 26 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 26 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 26 

MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................................. 27 

Caracterização das espécies estudadas ............................................................................ 27 

Caracterização da área de estudo .................................................................................... 27 

Delineamento experimental .............................................................................................. 28 

Implantação e Tratos silviculturais .................................................................................. 28 

Coleta de dados ................................................................................................................. 29 

Análise estatística ............................................................................................................. 29 

RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................................... 29 

CONCLUSÕES .................................................................................................................... 32 

AGRADECIMENTOS ......................................................................................................... 32 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 32 

 

Considerações Finais .............................................................................................................. 34 

 

Referências .............................................................................................................................. 35



8 
 

Lista de Figuras 

 

CAPÍTULO II: Desrama artificial de espécies florestais em resposta ao método de 

cultivo em Macaíba, RN ......................................................................................................... 25 

     FIGURA 1: Quantificação da desrama artificial (t/ha) total, para as três espécies florestais 

aos 12 meses de idade em resposta ao método de cultivo. .................................................. 30 

     FIGURA 2: Quantificação da produção total (PT) de biomassa vegetal e da desrama 

artificial (t/ha) total, para as três espécies florestais em resposta ao método de cultivo A .. 31 

     FIGURA 3: Quantificação da produção total (PT) de biomassa vegetal e da desrama 

artificial (t/ha) total, para as três espécies florestais em resposta ao método de cultivo B .. 31 

 



9 
 

Lista de Tabelas 

 

CAPÍTULO I: Crescimento, produção e distribuição de biomassa de espécies 

florestais em resposta ao método de cultivo ..................................................................... 15 

     TABELA 1: Caracterização física e química do solo da Área Experimentação Florestal, 

da UECIA, EAJ, UFRN. .................................................................................................. 18 

     TABELA 2: Descrição do manejo realizado nos cultivos A e B utilizados nos plantios 

florestais de sabiá, acácia e nim, na Área de Experimentação Florestal da UECIA, EAJ, 

UFRN ............................................................................................................................... 19 

     TABELA 3: Altura (m) e DAP (cm) médios para as três espécies florestais aos 12 e 24 

meses de idade em resposta ao método de cultivo ........................................................... 20 

     TABELA 4: Produção total de biomassa seca (t/ha) para as três espécies florestais aos 

12 e 24 meses de idade em resposta ao método de cultivo .............................................. 21 

     TABELA 5: Produção média de biomassa seca (t/ha) dos componentes folhas, galhos, 

casca e lenho das três espécies florestais aos 12 e 24 meses de idade em resposta ao 

método de cultivo ............................................................................................................. 22 

    

CAPÍTULO II: Desrama artificial de espécies florestais em resposta ao método de 

cultivo em Macaíba, RN ..................................................................................................... 25 

     TABELA 1: Caracterização física e química do solo da Área Experimentação Florestal, 

da UECIA, EAJ, UFRN ................................................................................................... 28 

     TABELA 2: Descrição do manejo realizado nos cultivos A e B utilizados nos plantios 

florestais de sabiá, acácia e nim, na Área de Experimentação Florestal da UECIA, EAJ, 

UFRN ............................................................................................................................... 29 

     TABELA 3: Quantificação da desrama artificial (t/ha) total e dos componentes folha e 

galho, para as três espécies florestais aos 12 meses de idade em resposta ao método de 

cultivo ............................................................................................................................... 30 

 

  



10 
 

Lista de abreviaturas 

 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; 

CV – Coeficiente de Variação; 

DAP – Diâmetro à Altura do Peito; 

EAJ – Escola Agrícola de Jundiaí; 

EMPARN – Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte; 

GESOLO – Grupo de Estudos em Solo; 

H – Altura Total; 

PT – Produção Total; 

NPK – Nitrogênio, Fósforo e Potássio; 

UAECIA – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias; 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 

  



11 
 

NÓBREGA, Camila Costa da. Crescimento, produção de biomassa e desrama artificial de 

espécies florestais em resposta ao método de cultivo em Macaíba, RN. 2014. 36f. 

Dissertação (Mestrado). Ciências Florestais. PPGCFL/UFRN, Macaíba – RN, 2014. 

 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar crescimento, produção, distribuição de biomassa e desrama artificial de 

três espécies florestais sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.), acácia (Acacia mangium 

Willd.) e nim (Azadirachta indica A. Juss), aos 12 e 24 meses de idade, em resposta ao 

método de cultivo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema 

fatorial (2x3), correspondente a seis tratamentos distribuídos em parcelas subdivididas em 

faixas com quatro blocos, sendo o fator principal dois métodos de cultivo (menos intensivo – 

A e mais intensivo – B) e o fator secundário as espécies florestais (sabiá, acácia e nim), com 

quatro repetições, perfazendo 24 tratamentos. O plantio foi realizado no espaçamento 3m x 

3m, tendo 64 plantas/parcela. Nos tratamentos com cultivo B utilizou-se esterco bovino (4,0 

t/ha), super triplo (146,0 kg/ha) distribuídos em sulcos e calcário (2,0 t/ha). Em todos os 

tratamentos aplicou-se NPK (6-30-6: 100 g/planta), em covas laterais. O crescimento de cada 

árvore foi obtido com a medição da altura e do diâmetro. Para a quantificação da biomassa 

desramada selecionou-se uma árvore da bordadura de cada parcela com altura e diâmetro 

médios. Realizou-se a desrama até a altura equivalente a 40% da altura da copa da árvore.  

Para o sabiá, por ser uma espécie que apresenta maior número de fustes foram deixados três 

fustes mais vigorosos; enquanto, as espécies acácia e nim, apenas um fuste.  Para a obtenção 

da biomassa da parte aérea a árvore média foi abatida, e seus componentes (folhas, galhos, 

casca e lenho) separados, pesados e secos, obtendo-se biomassa fresca e seca. Em todas as 

variáveis estudadas houve diferença significativa, em que as espécies e os tipos de cultivo 

influenciaram diferentemente no crescimento e produção de biomassa de cada tratamento. 

Apenas as variáveis produção de folhas (aos 12 meses) e casca (aos 12 e 24 meses) para o 

sabiá, produção de casca (aos 12 meses) para o nim, produção de lenho (aos 12 meses) para a 

acácia, produção de casca (aos 24 meses) no cultivo B e desrama artificial (aos 12 meses) para 

o sabiá, não apresentaram diferenças significativas. Concluiu-se que o método de cultivo 

influencia no crescimento, produção, distribuição de biomassa e desrama artificial das 

espécies sabiá, acácia e nim de forma diferente. O método de cultivo B teve maior influencia 

no crescimento, produção e quantidade de biomassa desramada artificialmente das três 

espécies. 

 

Palavras-chave: Adubação. Acacia mangium. Azadirachta indica. Mimosa caesalpiniaefolia. 
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NÓBREGA, Camila Costa da. Growth, biomass production and artificial pruning of 

forest species in response to cultivation method in Macaíba, RN. 2014. 36pgs. Master 

thesis (Master’s degree). Forestry Sciences. PPGCFL/UFRN, Macaíba – RN, 2014. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate growth, production, biomass distribution and artificial pruning 

of three tree species sabia (Mimosa caesalpiniaefolia Benth), acacia (Acacia mangium Willd.) 

and neem (Azadirachta indica A. Juss), at 12 and 24 months of age, in response to the method 

cultivation. The experimental design was a randomized block factorial (2x3), corresponding 

to six treatments arranged in a split plot in bands with four blocks and the primary factor of 

two cultivation methods (less intensive - A and more intensive - B) and the secondary factor 

forest species (sabia, acacia and neem), with four repetitions, totaling 24 treatments. Trees 

were planted at 3m x 3m spacing, with 64 plants/plot. In the treatments with B cultivation was 

used bovine manure (4.0 t/ha), super triple (146.0 kg/ha) distributed in furrows and calcareous 

(2.0 t/ha). All treatments was applied NPK (6-30-6: 100 g/plant) in pits side. The growth of 

each tree was obtained by measuring the height and diameter. For quantification of biomass 

selected pruned a tree surround each plot with average height and diameter. Was performed 

pruning to a height equivalent to 40% of the tree canopy height. For sabia, as a species that 

has the highest number of stems were left three most vigorous stems; while, the acacia and 

neem species, only one stem. To obtain the of the aerial part biomass average tree was felled, 

and its components (leaves, twigs, bark and wood) separated, weighed and dried, yielding 

fresh and dry biomass. In all variables weren’t significant differences in the types and species 

cultivation influenced differently on growth and biomass production of each treatment. Only 

variables leaf production (to 12 months) and bark (to 12 and 24 months) for sabia, bark 

production (to 12 months) for the neem, wood production (to 12 months) for acacia, bark 

production (to 24 months) in the B cultivation and artificial pruning (to 12 months) for the 

sabia, didn’t present significant differences. It was concluded that the cultivation method 

influences the growth, production, distribution of biomass and artificial pruning of sabia 

species, acacia and neem differently. The B cultivation method had larger influence on 

growth, yield and quantity of biomass pruning artificially three species. 

 

Keywords: Fertilization. Acacia mangium. Azadirachta indica. Mimosa caesalpiniaefolia.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A caatinga, principal bioma da região Nordeste, ocupa aproximadamente uma área de 

844.453 km², o que equivale a 11% do território nacional (MMA, 2014). O seu clima é 

predominantemente quente e semiárido, com médias de precipitação menores que 1.000 mm 

por ano (VELLOSO; SAMPAIO; PAREYN, 2002). 

Aproximadamente 27 milhões de pessoas vivem na região semiárida do Nordeste 

brasileiro e dependem da exploração dos recursos do bioma para sobreviver, o que vem 

ocasionando o desmatamento de forma acelerada, que já chega a 46% do bioma, 

principalmente para a obtenção de lenha e o desenvolvimento de atividades agropastoris 

(MMA, 2014). 

O avanço da degradação e, consequentemente, do processo de desertificação no bioma 

Caatinga, vem gerando grande preocupação nos últimos anos, principalmente por parte dos 

ambientalistas, que têm procurado desenvolver projetos e ações para a conservação e 

recuperação de ambientes degradados. 

O manejo do solo é uma forma de preparo inicial que é utilizado para criar condições 

para implantação de cultivos. Torna-se necessário em alguns casos realizar o desmatamento e 

o revolvimento do solo, para melhorar a camada superficial e deixar o solo mais trabalhável, 

principalmente no caso de ser uma área com históricos de usos anteriores (ANJOS et al., 

2010). 

Outra forma de conservação do ecossistema é através da manutenção de serapilheira 

na área do plantio, deixando que toda a desrama, seja ela natural ou artificial, fique depositada 

no solo, ajudando na manutenção do meio através da ciclagem de nutrientes, conservação do 

solo e da água, proteção do solo através da diminuição da compactação do solo e menor 

susceptibilidade à erosão causados por fenômenos naturais, como as chuvas e ventos fortes, 

ou também pela passagem de máquinas para colheita e/ou manutenção da área e o pastoreio 

de animais. 

O desenvolvimento desse trabalho se deu pela necessidade de estudos que pudessem 

subsidiar o planejamento da exploração sustentável de determinadas áreas, utilizando-se 

espécies exóticas e nativas, contribuindo para a conservação e proteção dos ecossistemas, 

produção sustentável e alternativa de renda para os agricultores, além do planejamento da 

recuperação de áreas degradadas. 

A dissertação está divida em dois capítulos, os quais compõem artigos científicos 

produzidos através de trabalhos realizados com as espécies sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia 
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Benth.), acácia (Acacia mangium Willd.) e nim (Azadirachta indica A. Juss),, utilizando-se de 

diferentes métodos de cultivo. 

O primeiro capítulo intitulado “Crescimento, produção e distribuição de biomassa de 

espécies florestais em resposta ao método de cultivo”, aborda o comportamento das espécies 

sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.), acácia (Acacia mangium Willd.) e nim (Azadirachta 

indica A. Juss), em crescimento, produção e distribuição da biomassa submetidos a diferentes 

métodos de cultivo. 

O segundo capítulo “Desrama artificial de espécies florestais em resposta ao método 

de cultivo em Macaíba, RN” teve como objetivo quantificar a desrama artificial das espécies 

sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.), acácia (Acacia mangium Willd.) e nim (Azadirachta 

indica A. Juss), realizada com um ano de idade nos diferentes métodos de cultivo, a fim de 

determinar a espécie e o tipo de cultivo com maior potencial para ciclagem de nutrientes e, 

consequentemente, na recuperação de áreas degradadas. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento, a produção, a distribuição de 

biomassa e a desrama artificial das espécies florestais sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia 

Benth.), acácia (Acacia mangium Willd.) e nim (Azadirachta indica A. Juss), aos 12 e 24 

meses de idade, em resposta ao método de cultivo. 
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CAPÍTULO I 

 

CRESCIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BIOMASSA DE ESPÉCIES 

FLORESTAIS EM RESPOSTA AO MÉTODO DE CULTIVO 
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CRESCIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BIOMASSA DE ESPÉCIES FLORESTAIS EM 1 
RESPOSTA AO MÉTODO DE CULTIVO 2 

GROWTH, BIOMASS PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF FOREST SPECIES IN RESPONSE 3 

TO THE METHOD OF CROP 4 

 5 

RESUMO 6 
Objetivou-se avaliar a produção e a distribuição de biomassa das três espécies florestais sabiá (Mimosa 7 
caesalpiniaefolia Benth.), acácia (Acacia mangium Willd.) e nim (Azadirachta indica A. Juss), aos 12 e 24 8 
meses de idade, em resposta ao método de cultivo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em 9 
esquema fatorial (2x3), correspondente a seis tratamentos distribuídos em parcelas subdivididas em faixas com 10 
quatro blocos, sendo o fator principal dois métodos de cultivo (menos intensivo – A e mais intensivo – B) e o 11 
fator secundário as espécies florestais (sabiá, acácia e nim), com quatro repetições, perfazendo 24 tratamentos. 12 
O plantio foi realizado no espaçamento 3m x 3m, tendo 64 plantas/parcela. Nos tratamentos com cultivo B 13 
utilizou-se esterco bovino (4,0 t/ha), super triplo (146,0 kg/ha) distribuídos em sulcos e calcário (2,0 t/ha). Em 14 
todos os tratamentos aplicou-se NPK (6-30-6: 100 g/planta), em covas laterais. O crescimento de cada árvore foi 15 
obtido com a medição da altura e do diâmetro. Para a obtenção da biomassa da parte aérea foi abatida uma 16 
árvore da bordadura de cada parcela, com altura e diâmetro em torno da média e seus componentes (folhas, 17 
galhos, casca e lenho) separados, pesados, secos e pesados novamente, obtendo-se biomassa fresca e seca. Em 18 
todas as variáveis estudadas houve diferença significativa, em que as espécies e os tipos de cultivo 19 
influenciaram diferentemente no crescimento e produção de biomassa de cada tratamento. Apenas as variáveis 20 
produção de folhas (aos 12 meses) e casca (aos 12 e 24 meses) para o sabiá, produção de casca (aos 12 meses) 21 
para o nim, produção de lenho (aos 12 meses) para a acácia e produção de casca (aos 24 meses) no cultivo B 22 
não apresentaram diferenças significativas. Concluiu-se que o método de cultivo B influenciou positivamente o 23 
crescimento e a produção de biomassa das espécies sabiá, acácia e nim. 24 
Palavras-chave: Acacia mangium; Azadirachta indica; Mimosa caesalpiniaefolia; matéria seca. 25 
 26 

ABSTRACT27 
The objective was to evaluate the production and distribution of biomass of three forest species sabia (Mimosa 28 
caesalpiniaefolia Benth), acacia (Acacia mangium Willd.) and neem (Azadirachta indica A. Juss), at 12 and 24 29 
months of age, in response to the method cultivation. The experimental design was a randomized block factorial 30 
(2x3), corresponding to six treatments arranged in a split plot in bands with four blocks and the primary factor 31 
of two cultivation methods (less intensive - A and more intensive - B) and the secondary factor forest species 32 
(sabia, acacia and neem), with four repetitions, totaling 24 treatments. Trees were planted at 3m x 3m spacing, 33 
with 64 plants/plot. In the treatments with B cultivation was used bovine manure (4.0 t/ha), super triple (146.0 34 
kg/ha) distributed in furrows and calcareous (2.0 t/ha). All treatments was applied NPK (6-30-6: 100 g/plant) in 35 
pits side. The growth of each tree was obtained by measuring the height and diameter. To obtain the 36 
aboveground biomass was felled a tree surround each plot, with height and diameter around the middle and its 37 
components (leaves, twigs, bark and wood) separated, weighed, dried and weighed again, obtaining fresh and 38 
dry biomass. . In all variables weren’t significant differences in the types and species cultivation influenced 39 
differently on growth and biomass production of each treatment. Only variables leaf production (to 12 months) 40 
and bark (to 12 and 24 months) for sabia, bark production (to 12 months) for the neem, wood production (to 12 41 
months) for acacia and bark production (to 24 months) in the B cultivation, didn’t present significant 42 
differences. It was concluded that the method of B cultivation positively influenced the growth and biomass 43 
production of species sabia, acacia and neem. 44 
Keywords: Acacia mangium; Azadirachta indica; Mimosa caesalpiniaefolia; dry matter. 45 

 46 
INTRODUÇÃO 47 

O bioma Caatinga, principal da região Nordeste, tem sido explorado e desmatado em grande parte sem 48 
planejamento, sendo, muitas vezes, pressionado em função da exploração continuada para obter principalmente 49 
lenha atendendo a demanda ceramista, carvoarias e para a produção de estacas. A exploração florestal causa 50 
uma rápida diminuição dos estoques florestais, contribuindo significativamente para o agravamento de 51 
processos erosivos nas áreas desmatadas e, consequentemente, a intensificação do processo de desertificação, 52 
em função desses processos o desmatamento já chega a 46% da área do bioma, restando apenas 54% da 53 
cobertura vegetal original (SÁ; SILVA, 2010; MMA, 2014). O emprego de espécies em sistemas puros ou 54 
agroflorestais, para múltiplos usos, representa um avanço na utilização dos recursos florestais pelos pequenos e 55 
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médios produtores, permitindo a diversificação da atividade agropecuária e o aproveitamento de áreas com 56 
produtividade baixa (BARBOSA; SILVA; BARROSO, 2008).  57 

Por vezes o manejo inadequado das florestas é causado pelo desconhecimento dos fatores que 58 
sustentam a elevada produção de biomassa e que mantêm a fertilidade do solo (CALDEIRA et al., 2008). A 59 
quantificação de biomassa florestal é imprescindível nas questões ligadas às áreas de manejo florestal e clima 60 
(HIGUCHI et al., 1998). A biomassa é a quantidade de massa do material vegetal disponível em uma floresta, e 61 
são divididos em três: biomassa viva horizontal acima do solo, composta de árvores e arbustos; biomassa morta 62 
acima do solo, composta pela serapilheira e troncos caídos; e, biomassa abaixo do solo, composta pelas raízes. 63 
A biomassa total é o somatório desses três componentes (MARTINELLI et al., 1994; SILVEIRA, 2010). Para a 64 
estimativa correta da biomassa, é necessário fazer amostragem destrutiva, separando-se os componentes de 65 
acordo com o objetivo do plantio (SILVEIRA, 2010). 66 

A quantidade de biomassa em uma planta depende dos fatores ambientais e dos fatores inerentes à 67 
própria planta (CALDEIRA et al., 2001). Em alguns casos, a adubação deve ser utilizada para manter ou elevar 68 
a produtividade do sistema, o balanço dos nutrientes e sua quantidade irá destacar a eficiência ou não da 69 
ciclagem desses nutrientes nos ecossistemas (CAMPOS et al., 2013). É necessário fornecer condições ao 70 
desenvolvimento das plantas, através das práticas de manejo, dentre elas a nutrição mineral, melhorando a sua 71 
qualidade, para um crescimento adequado após o plantio (MARQUES et al., 2006). As recomendações de 72 
adubações devem ser feitas de acordo com a necessidade nutricional da espécie e do tipo de solo, permitindo 73 
que haja retorno financeiro (GONÇALVES; BENEDETTI, 2000). 74 

A maior parte dos estudos sobre a produção e a alocação de biomassa em plantas, são realizados em 75 
plantios florestais de eucalipto, havendo a necessidade de ampliar essas informações para outras espécies, pois a 76 
demanda por produtos florestais pode ser suprida através da utilização de plantios florestais comerciais, 77 
evitando-se o corte de espécies nativas. Assim, o emprego de espécies adaptadas as condições de clima e solo da 78 
região semiárida com alta produção de biomassa, representa uma alternativa sustentável para os agricultores 79 
(DRUMOND et al., 2008).  80 

Diante disso, destaca-se a necessidade de estudos enfocando o crescimento e a produção de biomassa 81 
das espécies sabiá, acácia e nim, como forma de subsidiar o planejamento da exploração de determinada área, 82 
contribuindo para a conservação e proteção dos ecossistemas, além de uma produção sustentável e alternativa de 83 
renda para os agricultores.  84 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção e a distribuição de biomassa de três espécies 85 
florestais sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), acácia (Acacia mangium) e nim (Azadirachta indica), aos 12 e 24 86 
meses de idade, em resposta ao método de cultivo. 87 

 88 
MATERIAIS E MÉTODOS 89 
Caracterização das espécies estudadas 90 

A Mimosa caesalpiniaefolia, popularmente conhecida como sabiá, é uma das principais espécies 91 
lenhosas que compõe a vegetação nativa da caatinga, espécie xerófila, muito resistente à seca, tendo melhor 92 
potencial de crescimento em locais chuvosos. É utilizada em larga escala em plantios florestais principalmente 93 
devido ao seu rápido crescimento para a produção de estacas, lenha, cercas vivas, barreira quebra-vento e 94 
recuperação de áreas degradadas, além da utilização como forragem devido ao seu valor proteico e energético 95 
(BARBOSA; SILVA; BARROSO, 2008). 96 

A espécie Acacia mangium, vulgarmente conhecida como acácia, é nativa da Austrália, Papua Nova 97 
Guiné e ilhas Irian Java e Molucas, na Indonésia (SMIDERLE; MOURÃO JUNIOR; SOUSA, 2005). É muito 98 
utilizada na recuperação de solos degradados, pois apresenta rápido crescimento e rusticidade, se adapta 99 
facilmente às mudanças do clima e adversidades do solo, além de apresentar capacidade de fixação biológica de 100 
nitrogênio e de produção de biomassa (DUARTE et al., 2010). 101 

A espécie Azadirachta indica, conhecida como nim é de origem asiática, natural de Burma e das regiões 102 
áridas da Índia, de clima tropicais e subtropicais, tolerante a altas temperaturas e resiste a longos períodos secos, 103 
porém é muito sensível ao frio e não suporta solos encharcados. Espécie de rápido crescimento, utilizada em 104 
reflorestamento ambiental, produção de madeira e ornamentação urbana. Na Região Nordeste é utilizado para a 105 
produção de madeira, principalmente para lenha (NEVES; CARPANEZZI, 2008; ARAÚJO, 2010). 106 
 107 
Caracterização da área de estudo 108 

O trabalho foi conduzido na Área de Experimentação Florestal da UAECIA (Unidade Acadêmica 109 
Especializada em Ciências Agrárias), EAJ (Escola Agrícola de Jundiaí), UFRN (Universidade Federal do Rio 110 
Grande do Norte), Macaíba – RN. 111 
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O experimento foi implantado em Latossolo Amarelo, textura arenosa e topografia plana (BELTRÃO; 112 
FREIRE; SANTOS, 1975). O clima local é uma transição entre os tipos As e BSw segundo a classificação de 113 
Köppen, com temperatura média ao longo do ano de 27°C, sendo a máxima de 32°C e mínima de 21°C e 114 
estação chuvosa de outono e inverno. A precipitação pluviométrica na região varia entre 800 e 1200 mm por 115 
ano, sendo caracterizado como clima sub-úmido (IDEMA, 2002). A caracterização química e física do solo foi 116 
realizada na EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) (Tabela 1).  117 

 118 
TABELA 1: Caracterização física e química do solo da Área Experimentação Florestal, da UAECIA, EAJ, 119 
UFRN 120 
TABLE 1: Physical and chemical characterization of the soil of Forestry Research Area, of UAECIA, EAJ, 121 
UFRN 122 

Característica 
Profundidade (cm) 

0-20 20-40 40-60 

Análise textural (g kg
-1

)    

Areia  909,0 866,0 791,0 
Argila   33,0  70,0 113,0 
Silte   58,0  64,0  96,0 
pH (1:2,5)   5,32  5,17  5,06 
P (mg dm

-3
)   2,00  2,00  1,00 

K
+
 (cmolc dm

-3
)  0,24 0,23 0,22 

Na
+
 (cmolc dm

-3
)  0,06 0,08 0,08 

Ca
++

 (cmolc dm
-3

)   0,84  0,59  0,77 
Mg

++ 
(cmolc dm

-3
)   0,36  0,26  0,32 

Al
3+

 (cmolc dm
-3

)   0,00  0,04  0,07 
H

+
+Al

3+
 (cmolc dm

-3
)   0,35  0,46  0,59 

SB (cmolc dm
-3

)   1,49  1,13  1,37 
t (cmolc dm

-3
)   1,49  1,17  1,44 

T (cmolc dm
-3

)   1,84  1,59  1,96 
m (%)   0,00  3,42  4,87 
V (%)  80,94 71,05 69,84 
Em que: SB = Soma de Bases; t = Capacidade de troca Cátions efetiva; T = Capacidade de Troca de Cátions a pH 7,0; m = Saturação por 123 
alumínio; V = Saturação por bases. 124 
 125 
Delineamento experimental 126 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial (2 cultivos x 3 espécies), 127 
correspondente a seis tratamentos distribuídos em parcelas subdivididas em faixas com quatro repetições, sendo 128 
o fator principal dois métodos de cultivo e o secundário a espécie, perfazendo um total de 24 parcelas. Para cada 129 
espécie, foram instalados, oito parcelas de 576 m², totalizando 13824 m² de efetivo plantio, com espaçamento 130 
entre plantas de 3m x 3m, sendo 64 plantas/parcela e parcela útil de 36 plantas, sendo 28 plantas de bordadura. 131 

O fator principal foi dividido em duas formas de cultivo (menos intensivo – A e mais intensivo – B) 132 
(Tabela 2). Para o fator secundário foram utilizadas as espécies florestais sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia 133 
Benth.), acácia (Acacia mangium Willd.) e nim (Azadirachta indica A. Juss). 134 

 135 
Implantação e Tratos silviculturais 136 

Inicialmente foram coletadas as sementes de sabiá, acácia e nim utilizadas para produção de mudas, 137 
estas foram provenientes de um pomar do sítio São Clemente (Macaíba, RN), EMPARN (Natal, RN) e da EAJ 138 
(Macaíba, RN), respectivamente. As mudas de sabiá, acácia e nim foram produzidas no viveiro da EAJ, em 139 
saquinhos de mudas com 15,0 cm de diâmetro e 18,0 cm de altura, utilizando substrato na proporção 1:1 140 
(esterco bovino:areia). As mudas foram levadas para plantio em campo após dois meses da germinação, com 141 
média de 30,0 cm de altura. 142 

Na área experimental, inicialmente foi realizado o combate às formigas, utilizando-se Clorpirifós 143 
(Klorpan – nome comercial) juntamente com óleo mineral (Assist.) na proporção de 50 mL/L em 144 
termonebulizador. Após essa etapa foram realizadas duas gradagens cruzadas em toda a área experimental para 145 
a limpeza e preparo do solo para plantio. 146 

Após a gradagem, foram abertos os sulcos com 40,0 cm de profundidade e 70,0 cm de abertura nas 147 
parcelas com cultivo B, estas foram adubadas com esterco bovino e superfosfato triplo depositados no fundo dos 148 
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sulcos. Após realizada a adubação, os sulcos foram fechados e foram abertas covas com 20,0 cm de 149 
profundidade e 15,0 cm de diâmetro em todas as parcelas para o plantio. Após o plantio das mudas, foi aplicado 150 
100,0 g/planta de NPK na proporção 6-30-6 em duas covetas laterais com 10 cm de profundidade e 15,0 cm de 151 
diâmetro, situadas a 15,0 cm da planta cada. Dois meses após o plantio, realizou-se a correção do solo com a 152 
aplicação de calcário (2,0 t) nas parcelas de cultivo B (Tabela 2). O calcário foi utilizado para suprir a demanda 153 
de cálcio e magnésio pelas culturas, considerando que a disponibilidade no solo estava abaixo do nível crítico 154 
(CFSEMG, 1999). 155 
 156 
TABELA 2: Descrição do manejo realizado nos métodos de cultivos A e B utilizados nos plantios florestais de 157 
sabiá, acácia e nim, na Área de Experimentação Florestal da UAECIA, EAJ, UFRN 158 
TABLE 2: Description Burndown the A and B crops used in forest plantations sabia, acacia and neem in 159 
Forestry Research Area of UAECIA, EAJ, UFRN 160 

Descrição 
Tipo de Cultivo 

A B 

Gradagem Cruzada     

Sulcos (40cm x 70cm)    

Esterco Bovino (4,0 t/ha)    

Super triplo (146,0 kg/ha)    

Covas (20cm x 15cm)     

NPK (6-30-6) (100g/planta)     

Aplicação de Calcário (2,0 t/ha)    

A: Menos intensivo e B: Mais intensivo.  161 
 162 
Após a coleta de 12 meses, foi realizada a desrama em todas as parcelas, deixando três fustes principais 163 

para a espécie sabiá, conforme proposto por Paula e Vieira (2008) e apenas um fuste principal para as espécies 164 
acácia e nim. A desrama foi realizada até a altura equivalente a 40% da altura da copa da árvore (SIXEL, 2008), 165 
aos 24 meses não foi feita desrama. 166 

 167 
Coleta de dados 168 

A coleta dos dados foi realizada aos 12 e 24 meses após o plantio. O crescimento de cada árvore foi 169 
obtido com a medição da altura total  (H) e do diâmetro à altura do peito (DAP). O diâmetro do fuste foi medido 170 
com paquímetro digital de 15 centímetros (cm), graduado em milímetros (mm) e a altura foi medida com régua 171 
de 4,0 metros, graduada em centímetros (cm) para os 12 meses e régua de 6,0 metros graduada em decímetros 172 
(dm) para os 24 meses. 173 

Para medição do DAP do sabiá foi utilizada a metodologia proposta por Batista (2001) onde árvores 174 
com bifurcação abaixo de 1,30 m implicam em dois ou mais fustes e, consequentemente, em dois ou mais 175 
DAP’s para uma mesma árvore. Para os 12 meses, foram considerados todos os fustes para medição do DAP, 176 
aos 24 meses foram medidos apenas os três fustes principais deixados após a desrama. Para a quantificação do 177 
lenho do sabiá, foram selecionados os fustes mais retilíneos e com maior crescimento, os demais fustes foram 178 
classificados como galhos. Em relação a acácia e ao nim, foram medidos apenas um DAP. 179 

Para a estimativa da produção de biomassa foi selecionado um individuo de porte médio de cada parcela 180 
da bordadura, tomando-se como base o DAP e H médios, sendo o DAP médio o diâmetro correspondente ao da 181 
área seccional média do povoamento (Equação 1). As árvores selecionadas foram abatidas e separados os 182 
compartimentos, a massa fresca total das folhas, galhos, casca e lenho das árvores amostradas foram 183 
determinadas a campo em Balança de 20 kg. 184 

 185 

𝐷𝐴𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑜 = √(Σ𝐷𝐴𝑃²/𝑛𝑖)                          (1) 186 
 187 
Onde: 188 
ΣDAP – Somatório dos Diâmetros à Altura do Peito; 189 
Ni – Número de indivíduos. 190 

 191 
De cada compartimento, folhas, galhos, casca e lenho, foram retiradas amostras, que foram 192 

acondicionadas em sacos de papel devidamente identificados, posteriormente, foram pesadas em balança de 193 
precisão e levadas à estufa de ventilação forçada para secagem à 65°C, por 72 horas ou até peso constante, em 194 
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seguida, foi obtida a massa seca de cada amostra. A partir da matéria seca de cada amostra dos respectivos 195 
compartimentos, obteve-se a matéria seca por árvore, estimando-se a produção total (t/ha). 196 

 197 
Análise estatística 198 

Os dados foram analisados em programa estatístico Assistat 7.7 Beta (Silva, 2007), realizou-se as 199 
análises de variância e aplicou-se o teste de Tukey para comparação das médias aos níveis de 1 e 5% de 200 
probabilidade. Os dados foram transformados em raiz quadrada, devido algumas variáveis ter apresentado alto 201 
Coeficiente de Variação (CV). 202 

 203 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 204 
Crescimento 205 

Aos 12 e 24 meses de idade as espécies demonstraram diferenças significativas quanto ao crescimento 206 
em altura e DAP das espécies, pelo Teste de Tukey a 1 e 5% de probabilidade. Os tratamentos submetidos ao 207 
cultivo B apresentaram maior crescimento em altura e DAP, sendo estatisticamente, superiores aqueles 208 
submetidos ao cultivo A. Aos 12 meses, a espécie nim, apresentou maior média entre as espécies para a altura e 209 
DAP nos dois tipos de cultivo, sendo estatisticamente semelhante a altura do sabiá aos 12 meses no cultivo A. 210 
Aos 24 meses, a acácia obteve resultados superiores comparado às outras espécies, sendo a espécie que 211 
apresentou maior altura e DAP (Tabela 3). 212 

 213 
TABELA 3: Altura (m) e DAP (cm) médios para as três espécies florestais aos 12 e 24 meses de idade em 214 
resposta aos métodos de cultivos A (menos intensivo) e B (mais intensivo) 215 
TABLE 3: Height (m) and DBH (cm) average for the three tree species at 12 and 24 months of age in response 216 
to the method of crop (less intensive - A and more intensive - B) 217 

Espécie 

Altura DAP 

12 Meses 24 Meses 12 Meses 24 Meses 

A B A B A B A B 

Sabiá 3,11 a*B 3,23 bA 4,72 bB 4,85 cA 20,50 cB 23,36 cA 28,67 cB 31,85 cA 

Acácia 2,65 bB* 2,94 cA 5,24 aB 5,38 aA 22,55 bB 30,09 bA 61,72 aB 68,81 aA 

Nim 3,10 aB 3,58 aA 4,70 bB 5,13 bA  29,82 aB 37,48 aA 54,98 bB 67,20 bA 
DMS: Altura 12 meses (entre espécies) = 0,14; Altura 12 meses (entre cultivos) = 0,09; Altura 24 meses (entre espécies) = 0,07; Altura 218 
24 meses (entre cultivos) = 0,05; DAP 12 meses (entre espécies) = 0,61; DAP 12 meses (entre cultivos) = 0,41; DAP 24 meses (entre 219 
espécies) = 0,41; DAP 24 meses (entre cultivos) = 0,28. 220 
Em que: * = Médias seguidas pela mesma letra minúscula, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 1 e/ou 5% de 221 
probabilidade. ** = Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, nas linhas, por idade, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 1 e/ou 222 
5% de probabilidade. 223 

 224 
Para o sabiá o crescimento em altura foi maior em 3,7 e 2,7% quando submetido ao cultivo B em 225 

relação ao cultivo A, para os 12 e 24 meses respectivamente. Já para o DAP a diferença foi 12,2% aos 12 meses 226 
e 10,0% aos 24 meses. Em relação à acácia a diferença entre o cultivo B e A foi 10,2 e 2,6% para altura e 25,0 e 227 
10,3% para o DAP aos 12 e 24 meses, respectivamente. Quanto ao nim, a diferença entre o cultivo B e A foi 228 
13,2 e 8,6% para altura e 20,4 e 18,2% para o DAP aos 12 e 24 meses, respectivamente. 229 

Caneo et al. (2013) verificaram que o plantio de espécies nativas em sulcos apresenta maior crescimento 230 
em altura e DAP quando comparadas com o plantio em covas, corroborando com os resultados obtidos neste 231 
trabalho. No trabalho desenvolvido por Silva et al. (2007), as espécies sabiá e nim apresentaram rápido 232 
crescimento em altura comparadas a outras espécies, sendo observado em média, para o sabiá 2,58 e 3,88 m de 233 
altura e para o nim de 2,47 e 3,74 m aos 12 e 24 meses de idade, respectivamente. 234 

Souza et al. (2006), avaliando espécies florestais em diferentes condições de adubações, verificaram que 235 
as alturas das espécies Schinnus terebintifolius, Cedrela odorata e Eucalyptus urophyla não diferiram 236 
estatisticamente quando submetidas a adubação com esterco bovino e NPK. Já para Acacia holosericea 237 
constatou-se diferença estatística na altura, sendo o tratamento com esterco bovino melhor que o NPK, 238 
apresentando diferença de 13,6% entre os mesmos.  239 

 240 
Produção e distribuição de biomassa 241 

Em relação à produção total de biomassa seca (t/ha), aos 12 meses de idade a espécie sabiá apresentou 242 
maiores médias para os dois tipos de cultivo em relação às outras espécies. Aos 24 meses, para o cultivo A a 243 
espécie sabiá apresentou maior produção em relação a acácia e ao nim, já no cultivo B a espécie nim apresentou 244 
maior produção. Comparando os cultivos dentro da mesma espécie, aos 12 e 24 meses houve diferença 245 
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significativa, em que os tratamentos com cultivo B apresentaram maior produção total de biomassa seca quando 246 
comparadas aos de cultivo A (Tabela 4). 247 
 248 
TABELA 4: Produção total de biomassa seca (t/ha) para as três espécies florestais aos 12 e 24 meses de idade 249 
em resposta aos métodos de cultivos A (menos intensivo) e B (mais intensivo) 250 
TABLE 4: Total production of dry biomass (t/ha) for the three forest at 12 and 24 months of age in species 251 
response to the method of crop (less intensive - A and more intensive - B) 252 

Espécie 

Produção Total de Biomassa Seca (t/ha) 

12 Meses 24 Meses 

A B A B 

Sabiá   6,50 a*B 7,76 aA 9,88 aB   8,92 cA 

Acácia     4,25 bB** 6,66 bA 9,03 bB  12,03 bA 

Nim 3,17 cB 6,34 bA 7,23 cB 14,35 aA 
DMS: 12 meses (entre espécies) = 0,68; 12 meses (entre cultivos) = 0,46; 24 meses (entre espécies) = 0,52; 24 meses (entre cultivos) = 253 
0,35. 254 
Em que: * = Médias seguidas pela mesma letra minúscula, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 1 e/ou 5% de 255 
probabilidade. ** = Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, nas linhas, por idade, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 1 e/ou 256 
5% de probabilidade. 257 
 258 

A espécie acácia obteve produção superior de três toneladas de biomassa seca total para o cultivo B em 259 
relação ao A, já o sabiá apresentou menor produção de biomassa seca para o cultivo B. 260 

O sabiá apresentou 16,1% a mais de biomassa seca quando submetido ao cultivo B em relação A, para 261 
os 12 meses de idade. Para os 24 meses, a diferença entre os tratamentos foi de 9,7% a mais para o método de 262 
cultivo A. Em relação a acácia, esta apresentou produção superior de 36,2 e 25,0% quando submetida ao cultivo 263 
B em relação ao A, aos 12 e 24 meses, respectivamente. O nim foi a espécie que proporcionou maior diferença 264 
na produção de biomassa seca, sendo 49,8 e 49,9% maior a produção de biomassa quando submetido ao cultivo 265 
B em relação ao A, para os 12 e 24 meses, respectivamente. 266 

O nim manteve a alta média de produção para o cultivo B em relação ao A, devido ser uma espécie 267 
característica por apresentar poucos galhos na porção inferior da árvore, sendo a parte desramada aos 12 meses 268 
menor em relação às outras espécies do estudo. 269 

Quanto à produção entre os compartimentos, em relação ao método de cultivo dentro da mesma espécie, 270 
a produção foliar das espécies submetidas ao cultivo B foi superior àquelas submetidas ao cultivo A aos 12 e 24 271 
meses para acácia e nim. Para a variável galhos, todas os tratamentos com cultivo B aos 12 e 24 meses 272 
apresentaram produção superior em relação ao A, com exceção do sabiá aos 24 meses. Aos 24 meses a espécie 273 
sabiá apresentou maior produção foliar e de galhos no cultivo A (Tabela 5). 274 

Para a variável casca, aos 12 meses apenas a acácia apresentou diferença entre os tratamentos, sendo a 275 
produção do cultivo B superior ao do cultivo A, aos 24 meses, as espécies acácia e nim apresentaram em seus 276 
tratamentos com cultivo B maior produção que aqueles submetidos ao cultivo A, os demais tratamentos não 277 
apresentaram diferença estatística. A variável lenho apresentou diferença entre os tipos de cultivos para as três 278 
espécies aos 12 e 24 meses, com exceção da acácia aos 12 meses (Tabela 5). 279 

Comparando entre as espécies aos 12 e 24 meses, para os dois tipos de cultivo, a produção foliar da 280 
acácia foi superior à do sabiá e nim. Para a variável galho, aos 12 meses, a espécie sabiá apresentou maior 281 
produção em relação às outras espécies para os dois tipos de cultivo, aos 24 meses, no cultivo A, as espécies 282 
sabiá e acácia foram superiores na produção em relação ao nim, porém para o cultivo B, as espécies acácia e 283 
nim foram superiores ao sabiá (Tabela 5). 284 

Para a variável casca, aos 12 meses, no cultivo A, as espécies sabiá e nim tiveram maior produção 285 
comparadas a acácia, já no cultivo B, as espécies sabiá e acácia foram superiores na produção em relação ao 286 
nim, aos 24 meses, a espécie nim apresentou produção de casca superior as espécies sabiá e acácia. Na variável 287 
lenho, aos 12 meses, nos dois tipos de cultivo o sabiá obteve maior produção comparado as espécies nim e 288 
acácia, aos 24 meses, o sabiá apresentou maior produção em relação a acácia e nim no cultivo A, já no cultivo 289 
B, a espécie nim foi superior a acácia e ao sabiá (Tabela 5). 290 

Para o sabiá, aos 12 meses, no método de cultivo A, a produção foliar foi 27,1%, galho 35,4%, casca 291 
5,5% e lenho 32,0%. Ainda aos 12 meses para o método de cultivo B, a produção foliar foi 23,7%, galho 39,2%, 292 
casca 5,5% e lenho 31,6%. Aos 24 meses a produção no método de cultivo A foi 12,5% para folha, galho 293 
29,0%, casca 9,0% e lenho 49,5%, para o cultivo B a produção foliar foi 11,2%, galho 20,4%, casca 8,9% e 294 
lenho 59,5%. A produção de galhos semelhante à de lenho aos 12 meses está relacionada a desrama que só foi 295 
realizada após a coleta de dados, assim aos 24 meses, como já havia sido realizada a desrama, a produção de 296 
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lenho foi bastante superior a de galho, sendo um bom resultado para a espécie em estudo devido ser altamente 297 
utilizada para produção de estacas e lenha. 298 

 299 
TABELA 5: Produção média de biomassa seca (t/ha) dos componentes folhas, galhos, casca e lenho das três 300 
espécies florestais aos 12 e 24 meses de idade em resposta aos métodos de cultivos A (menos intensivo) e B 301 
(mais intensivo) 302 
TABLE 5: Average production of dry biomass (t/ha) components of leaves, twigs, bark and wood of the three 303 
forest at 12 and 24 months of age in species in response to the method of crop A (less intensive) and B (more 304 
intensive) 305 

Espécie 

Produção de biomassa seca por componente arbóreo (t/ha) aos 12 Meses 

Folha Galho Casca Lenho 

A B A B A B A B 

Sabiá 1,76 b*A 1,84 cA 2,30 aB 3,04 aA 0,36 aA 0,43 aA 2,08 aB 2,45 aA 

Acácia 2,21 aB** 3,52 aA 1,41 bB 2,21 bA 0,15 bB 0,35 aA 0,48 cA 0,58 cA 

Nim 0,98 cB 2,23 bA 0,57 cB 1,93 bA 0,41 aA 0,54 aA 1,21 bB 1,64 bA 

Espécie 

Produção de biomassa seca por componente arbóreo (t/ha) aos 24 Meses 

Folha Galho Casca Lenho 

A B A B A B A B 

Sabiá 1,23 bA 1,00 cB 2,87 aA 1,82 bB 0,89 bA 0,79 bA 4,89 aB 5,31 bA 

Acácia 2,86 aB 3,59 aA 2,53 aB 3,99 aA 0,74 bB 0,88 bA 2,90 cB 3,57 cA 

Nim 1,12 bB 3,03bA 1,73 bB 3,63 aA 1,15 aB 1,58 aA 3,23 bB 6,11 aA 
DMS: folhas 1º ano (entre espécies) = 0,33; folhas 1º ano (entre cultivos) = 0,22; galhos 1º ano (entre espécies) = 0,55; galhos 1º ano 306 
(entre cultivos) = 0,37; casca 1º ano (entre espécies) = 0,19; casca 1º ano (entre cultivos) = 0,13; lenho 1º ano (entre espécies) = 0,36; 307 
lenho 1º ano (entre cultivos) = 0,24; folhas 2º ano (entre espécies) = 0,28; folhas 2º ano (entre cultivos) = 0,19; galhos 2º ano (entre 308 
espécies) = 0,45; galhos 2º ano (entre cultivos) = 0,30; casca 2º ano (entre espécies) = 0,15; casca 2º ano (entre cultivos) = 0,10; lenho 2º 309 
ano (entre espécies) = 0,32; lenho 2º ano (entre cultivos) = 0,22. 310 
Em que: * = Médias seguidas pela mesma letra minúscula, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 1 e/ou 5% de 311 
probabilidade. ** = Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, nas linhas, por idade, por componente, não diferem entre si, pelo teste 312 
de Tukey a 1 e/ou 5% de probabilidade. 313 
 314 

Para a acácia, aos 12 meses, no método de cultivo A produção foliar foi 52,0%, 33,2% galho, 3,5% 315 
casca e 11,3% lenho. No método de cultivo B a produção foliar foi 52,8%, 33,2% galho, 5,3% casca e 8,7% 316 
lenho. A produção entre os compartimentos aos 12 meses seguiu uma mesma sequencia para os dois métodos de 317 
cultivo. Aos 24 meses a produção do cultivo A foi 31,7% de folha, 28,0% de galho, 8,2% de casca e 32,1% de 318 
lenho, no cultivo B a produção foliar foi 29,8%, galho 33,2%, casca 7,3% e lenho 29,7%. A queda na produção 319 
de folhas dos 12 para os 24 meses está relacionada a desrama que foi realizada após a coleta de 12 meses, assim 320 
como o aumento na produção de lenho aos 24 meses, também em função da desrama a espécie começou a 321 
distribuir melhor sua produção. 322 

Para o nim, aos 12 meses, no método de cultivo A, a produção foliar foi 30,9%, 18,0% galho, 12,9% 323 
casca e 38,2% lenho. No método de cultivo B a produção foliar foi 35,2%, galho 30,4%, casca 8,5% e lenho 324 
25,9%. Aos 24 meses a produção no método de cultivo A foi 15,5% de folha, galho 23,9%, casca 15,9% e lenho 325 
44,7%, no cultivo B a produção foliar foi 21,1%, 25,3% galho, 11,0% casca e 42,6% lenho. Pela característica 326 
marcante da espécie de rápido crescimento em altura e consequentemente em diâmetro, a desrama influenciou 327 
positivamente na maior produção no lenho aos 24 meses e diminuição da produção dos demais componentes. 328 

O sabiá alocou maior produção em galhos para os 12 meses iniciais e lenho para os 24 meses, em ambos 329 
os tratamentos. A acácia investiu maior produção em folhas nos 12 meses iniciais, para ambos os tratamentos e 330 
para os 24 meses investiu em galhos no tratamento com cultivo B e lenho no tratamento com cultivo A. O nim 331 
obteve nos primeiros 12 meses maior produção de folhas no tratamento com cultivo B e lenho no tratamento 332 
com cultivo A. Aos 24 meses a maior produção de matéria seca observada no nim foi de lenho para ambos os 333 
tratamentos. 334 

A distribuição da biomassa nos diferentes compartimentos arbóreos das espécies aos 24 meses 335 
apresentou a seguinte ordem: lenho>galhos>folhas>casca. Barichello (2003) avaliando a produção de biomassa 336 
de Acacia mearnsii na região sul do Brasil obteve a seguinte ordem de produção: lenho>galhos>casca>folhas. 337 
Drumond et al. (2008) verificou em diferentes espécies que a distribuição de biomassa seguiu a seguinte ordem: 338 
lenho>galho>casca>folha. Já Silva (2013), avaliando a biomassa de diferentes clones de Eucaliptos, constatou 339 
que a maior produção foi de lenho>folhas>galhos>casca.  340 
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Em estudo realizado por Almeida et al. (2005), analisando a alocação de biomassa para plantas jovens 341 
de espécies florestais,  Acacia mangium destacou-se entre as demais espécies acumulando maior massa seca 342 
foliar, corroborando os dados obtidos nesse trabalho, que também evidenciou a Acacia mangium como maior 343 
produtora de folhas entre as espécies. 344 

Oliveira Neto et al. (2003), avaliando a produção e distribuição de biomassa em Eucalyptus 345 
camadulensis, verificou que a produção foi influenciada pelo nível de adubação. Os autores também notaram 346 
que a produção de matéria seca por unidade de área aumentou com a aplicação de níveis crescentes de 347 
fertilizante e que as estimativas de produção de biomassa da madeira seria maior que os outros compartimentos 348 
com o passar dos anos, devido a esse componente representar a maior proporção de matéria seca da parte aérea. 349 

A produção de biomassa total aos 24 meses para o nim com cultivo B foi superior aos demais, embora 350 
não diferenciado estatisticamente do sabiá e da acácia com cultivo B. Entretanto, a acácia se destacou em 351 
relação à altura e DAP aos 24 meses, porém não sendo estatisticamente diferente do nim em relação ao DAP. 352 
Assim, destaca-se a capacidade de adaptação que essas espécies exóticas possuem na região. Drumond et al. 353 
(2008) afirma que de maneira geral, plantios de espécies exóticas são consideradas uma excelente opção para a 354 
exploração de biomassa para que a Caatinga seja preservada, visto que essas espécies apresentam menor número 355 
de inimigos naturais e podem apresentar vantagem competitiva quanto às características silviculturais. 356 

 357 
CONCLUSÕES 358 

O método de cultivo mais intensivo influenciou positivamente o crescimento e a produção de biomassa 359 
das espécies sábia, acácia e nim. A distribuição da produção de biomassa entre os compartimentos é dependente 360 
da espécie e do tipo de cultivo. 361 
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DESRAMA ARTIFICIAL DE ESPÉCIES FLORESTAIS EM RESPOSTA AO MÉTODO DE 1 
CULTIVO EM MACAÍBA, RN 2 

PRUNING ARTIFICIAL OF FOREST SPECIES IN RESPONSE TO GROWING METHOD IN 3 
MACAÍBA, RN 4 

 5 
RESUMO 6 

Objetivou-se quantificar a desrama artificial das espécies florestais sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.), 7 
acácia (Acacia mangium Willd.) e nim (Azadirachta indica A. Juss), aos 12 e 24 meses de idade, em resposta ao 8 
método de cultivo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial (2x3), 9 
correspondente a seis tratamentos distribuídos em parcelas subdivididas em faixas com quatro blocos, sendo o 10 
fator principal dois métodos de cultivo (menos intensivo – A e mais intensivo – B) e o fator secundário as 11 
espécies florestais (sabiá, acácia e nim), com quatro repetições, perfazendo 24 tratamentos. O plantio foi 12 
realizado no espaçamento 3m x 3m, tendo 64 plantas/parcela. Nos tratamentos com cultivo B utilizou-se esterco 13 
bovino (4,0 t/ha), super triplo (146,0 kg/ha) distribuídos em sulcos e calcário (2,0 t/ha). Em todos os tratamentos 14 
aplicou-se NPK (6-30-6: 100 g/planta), em covas laterais. O crescimento de cada árvore foi obtido com a 15 
medição da altura e do diâmetro. Para a quantificação da biomassa desramada selecionou-se uma arvore da 16 
bordadura de cada parcela com altura e diâmetro médios. Realizou-se a desrama até a altura equivalente a 40% 17 
da altura da copa da árvore.  Para o sabiá, por ser uma espécie que apresenta maior número de fustes, foram 18 
deixados três fustes mais vigorosos; enquanto, as espécies acácia e nim, apenas um fuste. As três variáveis 19 
estudadas apresentaram diferenças significativas entre os tipos de cultivo e entre as espécies. Apenas o 20 
tratamento do sabiá para a variável folha não apresentou diferença entre os tipos de cultivo. Concluiu-se que o 21 
método de cultivo e a espécie influenciam na produção total de biomassa e consequentemente na quantidade de 22 
material vegetal desramado. 23 
Palavras-chave: acácia; nim; sabiá; poda. 24 
 25 

ABSTRACT 26 
The objective was to quantify the artificial pruning of forest species sabia (Mimosa caesalpiniaefolia Benth), 27 
acacia (Acacia mangium Willd.) and neem (Azadirachta indica A. Juss), at 12 and 24 months of age, in 28 
response to the method cultivation. The experimental design was a randomized block factorial (2x3), 29 
corresponding to six treatments arranged in a split plot in bands with four blocks and the primary factor of two 30 
cultivation methods (less intensive - A and more intensive - B) and the secondary factor forest species (sabia, 31 
acacia and neem), with four repetitions, totaling 24 treatments. Trees were planted at 3m x 3m spacing, with 64 32 
plants/plot. In the treatments with B cultivation was used bovine manure (4.0 t/ha), super triple (146.0 kg/ha) 33 
distributed in furrows and calcareous (2.0 t/ha). All treatments was applied NPK (6-30-6: 100 g/plant) in pits 34 
side. The growth of each tree was obtained by measuring the height and diameter. For quantification of biomass 35 
selected pruned a tree surround each plot with average height and diameter. Was performed pruning to a height 36 
equivalent to 40% of the tree canopy height. For sabia, as a species that has the highest number of stems were 37 
left three most vigorous stems; while, the acacia and neem species, only one stem. The three variables showed 38 
significant differences between the types of cultivation and between species. Only the treatment of sabia for the 39 
variable leaves didn’t differ between the types of cultivation. It was concluded that the cultivation method and 40 
the species influence the biomass production and consequently the amount of desramado plant material. 41 
Keywords: acacia; neem; sabia; pruning. 42 

 43 
INTRODUÇÃO 44 

A caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, tem passado por processos de alteração e 45 
degradação ambiental, provocado pelo uso insustentável dos recursos naturais, através da exploração e do 46 
desmatamento irracional, causando rápida diminuição dos estoques florestais, contribuindo para o agravamento 47 
de processos erosivos e à formação de extensos núcleos de desertificação na região (LEAL; TABARELLI; 48 
SILVA, 2005; SÁ; SILVA, 2010;).  49 

A utilização dos recursos florestais e dos solos de forma sustentável surge como alternativa para a 50 
diminuição dos impactos causados pela exploração floresta irracional. Outra forma de diminuir os impactos 51 
causados pela exploração irracional é através da utilização de práticas silviculturais que objetivam a diminuição 52 
do impacto no solo e que visem à sustentabilidade dos recursos, dentre essas práticas, destaca-se a desrama. 53 
Schumacher et al. (2003), atenta para o uso desse material obtido após a desrama, os autores afirmam que a 54 
biomassa vegetal que foi desramada, também chamada de serapilheira, é fundamental para a sustentabilidade da 55 
produção florestal, pois é uma forma natural de adubação, permitindo que parte dos nutrientes absorvidos pelas 56 
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plantas retornem ao solo, através da decomposição da serapilheira, e também contribuam na diminuição dos 57 
impactos causados pela colheita. 58 

A desrama tem como objetivo a produção de madeira de melhor qualidade e livre de nós.  Um dos 59 
principais benefícios da desrama está na produção de madeira limpa (sem nós), além do aumento da 60 
produtividade (FLORIANO, 2007). Esses nós são considerados defeitos para o uso da madeira na serraria, pois 61 
interfere na qualidade da madeira, tanto na questão estética como para o uso que fica limitado (SIXEL, 2008). 62 

A desrama pode ser natural ou artificial. A desrama ocorre naturalmente pela queda dos galhos mortos e 63 
artificialmente pela eliminação de galhos até uma determinada altura, estejam eles vivos ou mortos 64 
(MONTAGNA; GUUIANNORTTI; KRONKA, 1976). A desrama artificial pode ter dois objetivos: limpeza ou 65 
condução. A desrama de limpeza é utilizada para remover galhos doentes ou que apresentem danos mecânicos. 66 
Já a desrama de condução tem a finalidade de definir um ou mais fustes retilíneos principais, para a produção de 67 
madeira (CARNEIRO et al., 2012). 68 

Para se realizar a desrama artificial, são necessários alguns cuidados, dentre eles a época de poda que 69 
deve ser realizado na estação de repouso vegetativo, para diminuir o estresse causado pela poda. Também deve-70 
se ter o cuidado de retirar os ramos secos e verdes totalmente, ou o mais rente possível do caule, fazendo um 71 
corte liso, livre de rebarbas e dobras, para acelerar o processo de cicatrização. Porém, ao se efetuar a desrama, 72 
há um aumento da manta florestal, com uma maior probabilidade da ocorrência de incêndios e o aumento da 73 
população de determinadas pragas e doenças que se alimentam dessa manta (FLORIANO, 2007).  74 

Schneider, Finger e Hoppe (1999) e Hoppe e Freddo (2003), afirmam que desramas inferiores a 40% de 75 
intensidade apresentam melhores resultados em DAP, menores perdas de produção e melhor qualidade da 76 
madeira. Pires (2000) salienta que a desrama em plantas jovens é economicamente mais viável e contribui para a 77 
produtividade de melhor qualidade da madeira. 78 

Tendo em vista que a maioria dos trabalhos com desrama são para testar porcentagem ideal de desrama 79 
para determinadas espécies, acúmulo de serapilheira através da desrama natural, taxa de decomposição e 80 
quantificação de nutrientes que retornam ao solo, esse trabalho enfoca a quantificação da desrama de acordo 81 
com o método de cultivo, a fim de indicar a espécie com maior potencial de produção de biomassa vegetal e, 82 
consequentemente, de desrama artificial em resposta ao método de cultivo, tendo como finalidade a utilização 83 
destes plantios para produção de madeira na recuperação de áreas degradadas. 84 

Este trabalho teve como objetivo quantificar a desrama artificial das espécies florestais sabiá (Mimosa 85 
caesalpiniaefolia Benth), acácia (Acacia mangium Willd.) e nim (Azadirachta indica A. Juss), aos 12 meses de 86 
idade, em resposta ao método de cultivo. 87 

 88 
MATERIAIS E MÉTODOS 89 
Caracterização das espécies estudadas 90 

A Mimosa caesalpiniaefolia, popularmente conhecida como sabiá, é uma das principais espécies 91 
lenhosas que compõe a vegetação nativa da caatinga, espécie xerófila, muito resistente à seca, tendo melhor 92 
potencial de crescimento em locais chuvosos. É utilizada em larga escala em plantios florestais principalmente 93 
devido ao seu rápido crescimento para a produção de estacas, lenha, cercas vivas, barreira quebra-vento e 94 
recuperação de áreas degradadas, além da utilização como forragem devido ao seu valor proteico e energético 95 
(BARBOSA; SILVA; BARROSO, 2008). 96 

A espécie Acacia mangium, vulgarmente conhecida como acácia, é nativa da Austrália, Papua Nova 97 
Guiné e ilhas Irian Java e Molucas, na Indonésia (SMIDERLE; MOURÃO JUNIOR; SOUSA, 2005). É muito 98 
utilizada na recuperação de solos degradados, pois apresenta rápido crescimento e rusticidade, se adapta 99 
facilmente às mudanças do clima e adversidades do solo, além de apresentar capacidade de fixação biológica de 100 
nitrogênio e de produção de biomassa (DUARTE et al., 2010). 101 

A espécie Azadirachta indica, conhecida como nim é de origem asiática, natural de Burma e das regiões 102 
áridas da Índia, de clima tropicais e subtropicais, tolerante a altas temperaturas e resiste a longos períodos secos, 103 
porém é muito sensível ao frio e não suporta solos encharcados. Espécie de rápido crescimento, utilizada em 104 
reflorestamento ambiental, produção de madeira e ornamentação urbana. Na Região Nordeste é utilizado para a 105 
produção de madeira, principalmente para lenha (NEVES; CARPANEZZI, 2008; ARAÚJO, 2010). 106 
 107 
Caracterização da área de estudo 108 

O trabalho foi conduzido na Área de Experimentação Florestal da UAECIA (Unidade Acadêmica 109 
Especializada em Ciências Agrárias), EAJ (Escola Agrícola de Jundiaí), UFRN (Universidade Federal do Rio 110 
Grande do Norte), Macaíba – RN, no período de agosto à setembro de 2013. 111 
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O experimento foi implantado em Latossolo Amarelo, textura arenosa e topografia plana (BELTRÃO; 112 
FREIRE; SANTOS, 1975). O clima local é uma transição entre os tipos As e BSw segundo a classificação de 113 
Köppen, com temperatura média ao longo do ano de 27°C, sendo a máxima de 32°C e mínima de 21°C e 114 
estação chuvosa de outono e inverno. A precipitação pluviométrica na região varia entre 800 e 1200 mm por 115 
ano, sendo caracterizado como clima sub-úmido (IDEMA, 2002). A caracterização química e física foi realizada 116 
na EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) (Tabela 1).  117 

 118 
TABELA 1: Caracterização física e química do solo da Área Experimentação Florestal, da 119 
UAECIA/EAJ/UFRN 120 
TABLE 1: Physical and chemical characterization of the soil of Forestry Research Area, of  121 
UAECIA/EAJ/UFRN 122 

Característica 
Profundidade (cm) 

0-20 20-40 40-60 

Análise textural (g kg
-1

)    

Areia  909,0 866,0 791,0 
Argila   33,0  70,0 113,0 
Silte   58,0  64,0  96,0 
pH (1:2,5)   5,32  5,17  5,06 
P (mg dm

-3
)   2,00  2,00  1,00 

K
+
 (cmolc dm

-3
)  0,24 0,23 0,22 

Na
+
 (cmolc dm

-3
)  0,06 0,08 0,08 

Ca
++

 (cmolc dm
-3

)   0,84  0,59  0,77 
Mg

++ 
(cmolc dm

-3
)   0,36  0,26  0,32 

Al
3+

 (cmolc dm
-3

)   0,00  0,04  0,07 
H

+
+Al

3+
 (cmolc dm

-3
)   0,35  0,46  0,59 

SB (cmolc dm
-3

)   1,49  1,13  1,37 
t (cmolc dm

-3
)   1,49  1,17  1,44 

T (cmolc dm
-3

)   1,84  1,59  1,96 
m (%)   0,00  3,42  4,87 
V (%)  80,94 71,05 69,84 

Em que: SB = Soma de Bases; t = Capacidade de troca Cátions efetiva; T = Capacidade de Troca de Cátions a 123 
pH 7,0; m = Saturação por alumínio; V = Saturação por bases. 124 
 125 
Delineamento experimental 126 

O delineamento experimental em blocos casualizados em esquema fatorial (2 cultivos x 3 espécies), 127 
correspondente a seis tratamentos distribuídos em parcelas subdivididas em faixas com quatro repetições, sendo 128 
o fator principal dois métodos de cultivo e o secundário a espécie, perfazendo um total de 24 parcelas. Para cada 129 
espécie, foram instaladas oito parcelas de 576 m², totalizando 13824 m² de efetivo plantio, com espaçamento 130 
entre plantas de 3m x 3m, sendo 64 plantas/parcela e parcela útil de 36 plantas, sendo 28 plantas de bordadura. 131 

O fator principal foi dividido em duas formas de cultivo (menos intensivo – A e mais intensivo – B) 132 
(Tabela 2). Para o fator secundário foram utilizadas as espécies florestais sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia 133 
Benth.), acácia (Acacia mangium Willd.) e nim (Azadirachta indica A. Juss). 134 
 135 
Implantação e tratos silviculturais 136 

Inicialmente foram coletadas as sementes de sabiá, acácia e nim utilizadas para produção de mudas, 137 
estas foram provenientes de um pomar do sítio São Clemente (Macaíba, RN), EMPARN (Natal, RN) e da EAJ 138 
(Macaíba, RN), respectivamente. As mudas de sabiá, acácia e nim foram produzidas no viveiro da EAJ, em 139 
saquinhos de mudas com 15,0 cm de diâmetro e 18,0 cm de altura, utilizando substrato na proporção 1:1 140 
(esterco bovino:areia). As mudas foram levadas para plantio em campo após dois meses da germinação, com 141 
média de 30,0 cm de altura. 142 

Na área experimental, inicialmente foi realizado o combate às formigas, utilizando-se Clopirifós 143 
(Klorpan – nome comercial) juntamente com óleo mineral (Assist.) na proporção de 50 mL/L em 144 
termonebulizador. Após essa etapa foram realizadas duas gradagens cruzadas em toda a área experimental para 145 
a limpeza e preparo do solo para plantio. 146 
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Após a gradagem, foram abertos os sulcos com 40,0 cm de profundidade e 70,0 cm de abertura nas 147 
parcelas com cultivo B, estas foram adubadas com esterco bovino e superfosfato triplo depositados no fundo dos 148 
sulcos. Depois de realizada a adubação, os sulcos foram fechados e foram abertas covas com 20,0 cm de 149 
profundidade e 15,0 cm de diâmetro em todas as parcelas para o plantio. Após o plantio das mudas, foi aplicado 150 
100,0 g/planta de NPK na proporção 6-30-6 em duas covetas laterais com 10 cm de profundidade e 15,0 cm de 151 
diâmetro, situadas a 15,0 cm da planta cada. Dois meses após o plantio, realizou-se a correção do solo com a 152 
aplicação de calcário (2,0 t) nas parcelas de cultivo B (Tabela 2). O calcário foi utilizado para suprir a demanda 153 
de cálcio e magnésio pelas culturas, considerando que a disponibilidade no solo estava abaixo do nível crítico 154 
(CFSEMG, 1999). 155 

 156 
 157 
Tabela 2: Descrição do manejo realizado nos métodos de cultivos A e B utilizados nos plantios florestais de 158 
sabiá, acácia e nim, na Área de Experimentação Florestal da UAECIA/EAJ/UFRN 159 
Table 2: Description Burndown the A and B crops used in forest plantations sabia, acacia and neem in Forestry 160 
Research Area of UAECIA/EAJ/UFRN 161 

Descrição 
Tipo de Cultivo 

A B 

Gradagem Cruzada     

Sulcos (40cm x 70cm)    

Esterco Bovino (4,0 t/ha)    

Super triplo (146,0 kg/ha)    

Covas (20cm x 15cm)     

NPK (6-30-6) (100g/planta)     

Aplicação de Calcário (2,0 t/ha)    

A: Menos intensivo e B: Mais intensivo.  162 
 163 
Coleta de dados 164 

A coleta dos dados foi realizada aos 12 meses após o plantio. Após a medição de altura e DAP, foram 165 
selecionadas árvores médias, uma árvore por parcela, onde foi realizada a quantificação da desrama. Para a 166 
seleção do indivíduo de porte médio de cada parcela da bordadura, tomou-se como base o DAP e H médios, 167 
sendo o DAP médio o diâmetro correspondente ao da área seccional média do povoamento (Equação 1).  168 
 169 

𝐷𝐴𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑜 = √(Σ𝐷𝐴𝑃²/𝑛𝑖)                          (1) 170 
 171 
Onde: 172 
ΣDAP – Somatório dos Diâmetros à Altura do Peito; 173 
Ni – Número de indivíduos. 174 

 175 
Todas as árvores foram desramadas a uma altura equivalente a 40% da altura da copa da árvore (SIXEL, 176 

2008). O material desramado foi pesado em campo com auxílio de balança, sendo separados em folhas e galhos, 177 
para posterior quantificação total. Após a pesagem, todo o material foi depositado dentro das parcelas de onde 178 
foram retirados. Amostras de aproximadamente 200 g foram colocadas para secar em estufa de secagem forçada 179 
a 65ºC por 72 horas, para obtenção do peso seco. 180 

Para o sabiá, por ser uma espécie que apresenta um grande número de fustes, foram deixados três fustes, 181 
os mais vigorosos, conforme proposto por Paula e Vieira (2008) e Carneiro et al. (2012), o restante foi retirado e 182 
quantificado como biomassa de desrama. Para as espécies acácia e nim, foi deixado apenas um fuste, por ser 183 
característico dessas espécies o crescimento de apenas um fuste principal.  184 
 185 
Análise estatística 186 

Os dados foram analisados em programa estatístico Assistat 7.7 Beta (Silva, 2007), realizou-se as 187 
análises de variância e aplicou-se o teste de Tukey para comparação das médias aos níveis de 1 e 5% de 188 
probabilidade. Os dados foram transformados em raiz quadrada, devido algumas variáveis ter apresentado alto 189 
Coeficiente de Variação (CV). 190 

 191 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 192 
A quantificação da desrama artificial dos componentes folha, galho e total realizada no sabiá, acácia e 193 

nim sob diferentes métodos de cultivo, apresentou diferenças significativas, em que para as três espécies, nas 194 
três variáveis estudadas, com exceção do sabiá para a variável folhas, o cultivo B foi superior na quantidade 195 
desramada em relação ao cultivo A (Tabela 3).  196 
 197 
TABELA 3: Desrama artificial dos componentes folha, galho e total (t/ha) para as três espécies florestais, aos 12 198 
meses de idade, em resposta aos métodos de cultivos A (menos intensivo) e B (mais intensivo) 199 
TABLE 3: Artificial pruning of leaf components, twig and total (t/ha) for the three tree species, at 12 months of 200 
age, in response to the method of crop A (less intensive) and B (more intensive) 201 

Espécie 
Folha Galho Total 

A B A B A B 

Sabiá 1.00 ab*A 1.18 bA 1.83 aB 2.65 aA 2.83 aB 3.83 bA 

Acácia 1.63 aB** 2.85 aA 1.19 aB 1.87 bA 2.79 aB 4.72 aA 

Nim 0.42 bB 1.58 bA 0.43 bB 1.69 bA 0.85 bB  3.27 bA 

DMS: folhas (entre espécies) = 0,75; folhas (entre cultivos) 0,51; galhos (entre espécies) = 0,75; galhos (entre cultivos) = 0,50; total 202 
(entre espécies) = 0,60; total (entre cultivos) = 0,40. 203 
Em que: *=Médias seguidas pela mesma letra minúscula, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade. 204 
**=Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, nas linhas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade. 205 

 206 
A variável folha apresentou diferença significativa entre as espécies, a acácia apresentou maior 207 

quantidade de biomassa de folhas desramada comparada a do sabiá e do nim nos dois tipos de cultivo, porém no 208 
cultivo A foi estatisticamente semelhante a produção do sabiá. Na variável galhos, o sabiá teve maior 209 
quantidade desramada em relação as outras espécies nos dois tipos de cultivo, sendo estatisticamente semelhante 210 
a quantidade desramada da acácia no cultivo A. Para desrama total, houve diferença significativa entre as 211 
espécies, em que no cultivo A, as espécies sabiá e acácia apresentaram produção de desrama superior a do nim e 212 
no cultivo B, a produção da acácia foi superior estatisticamente a do sabiá e nim. 213 

Nota-se que as três espécies tem quantidade desramada superior no cultivo B em relação ao A. Em 214 
média, o sabiá apresentou 74%, a acácia 59% e o nim 26% a mais de biomassa seca total desramada no 215 
tratamento com cultivo B em relação ao A (Figura 1). 216 

 217 

 218 
FIGURA 1: Desrama artificial (t/ha) total, para as três espécies florestais aos 12 meses de idade em resposta aos 219 
métodos de cultivos A (menos intensivo) e B (mais intensivo) 220 
FIGURE 1: Artificial pruning (t/ha) total, for the three tree species at 12 months of age in response to the 221 
method of crop A (less intensive) and B (more intensive) 222 
 223 

Com base no tipo de cultivo, para o cultivo A a espécie sabiá retornou ao solo 44% de biomassa vegetal, 224 
enquanto a espécie acácia devolveu 65% de sua biomassa para o solo. O nim propiciou ao solo para compor a 225 
serapilheira apenas 27% de sua produção de biomassa total seca (Figura 2). 226 
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Constata-se que obteve-se do sabiá, aos 24 meses, aumento na produção de biomassa seca em 227 
aproximadamente 52%, já a acácia teve produção aproximadamente 112% a mais no segundo ano comparado ao 228 
primeiro. A produção de biomassa seca total aos 24 meses foi 128% maior em relação aos 12 meses. 229 

 230 

 231 
FIGURA 2: Produção total (PT) de biomassa vegetal e da desrama artificial (t/ha) total, para as três espécies 232 
florestais em resposta ao método de cultivo A (menos intensivo) 233 
FIGURE 2: Total plant (PT) biomass production and artificial pruning (t/ha) total, the three tree species in 234 
response to cultivation A (less intensive)  235 
 236 
 Já em relação ao método de cultivo B, o sabiá propiciou 49% de biomassa seca total vegetal no solo. A 237 
acácia deixou 71% de sua biomassa para compor a serapilheira do solo. O nim por sua vez incrementou 52% de 238 
serapilheira no solo (Figura 3). 239 

 240 

 241 
FIGURA 3: Produção total (PT) de biomassa vegetal e da desrama artificial (t/ha) total, para as três espécies 242 
florestais em resposta ao método de cultivo B (mais intensivo) 243 
FIGURE 3: Total plant biomass (PT) production and artificial pruning (t/ha) total, for three tree species in 244 
response to cultivation B (more intensive) 245 

 246 
Na figura 3 é possível observar que o sabiá aos 24 meses apresenta aumento na produção de biomassa 247 

de apenas 15% em relação aos 12 meses, dessa forma, pode-se afirmar que o cultivo B aliado a desrama 248 
realizada nas parcelas não influenciaram na produção total de biomassa do sabiá. A acácia apresentou um 249 
amento na produção dos 12 para os 24 meses de aproximadamente 81%, já o nim produziu no segundo ano 250 
126% a mais de biomassa seca total em relação ao primeiro ano, assim como no cultivo A. 251 
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No método de cultivo B a produção total de biomassa vegetal é maior em relação ao método de cultivo 252 
A, apresentando por sua vez as parcelas de cultivo B maior quantidade de desrama para as três espécies, 253 
consequentemente maiores quantidades de serapilheira em relação às parcelas com cultivo A.  254 

As parcelas de acácia apresentaram cerca de cinco centímetros de espessura de serapilheira, entre folhas 255 
e galhos, sendo a maior quantidade de folhas. Já as parcelas do sabiá a maior quantidade de serapilheira 256 
encontrada foi de galhos, sendo mesmo assim, relativamente pequena em relação à acácia.  Nas parcelas de nim 257 
notou-se pequena quantidade de serapilheira nas parcelas onde foi realizado o cultivo A. Todo o material 258 
vegetal obtido na desrama foi deixado nas parcelas, compondo a serapilheira do solo fazendo com que parte dos 259 
nutrientes absorvidos pelas plantas pudessem retornar ao solo, ajudando também a diminuir os possíveis 260 
impactos e erosões que venham a surgir na área.  261 

 262 
CONCLUSÕES 263 

O método de cultivo e a espécie influenciam na produção total de biomassa e consequentemente na 264 
quantidade de material vegetal desramado. O método de cultivo mais intensivo obteve maior quantidade de 265 
biomassa vegetal seca total e desramada para as três espécies em relação ao cultivo A. A acácia produziu maior 266 
quantidade de desrama comparado à produção do sabiá e do nim para as variáveis estudadas folhas e biomassa 267 
total. 268 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os métodos de cultivos influenciaram no crescimento, produção de biomassa e 

desrama artificial das espécies sabiá, acácia e nim de forma diferente. Isto demonstra que cada 

espécie responde de acordo com suas características fisiológicas e de adaptação ao meio em 

que estão inseridas. 

O método de cultivo B influenciou positivamente a produção, crescimento e 

quantidade de biomassa desramada artificialmente das três espécies, sendo que para as 

espécies acácia e nim a influência do cultivo B foi maior que no sabiá. 

A determinação dos teores de nutrientes presentes nas plantas, assim como na 

serapilheira, é uma importante linha de pesquisa desse estudo que não pôde ser quantificada, 

em função de algumas dificuldades encontradas durante a execução do trabalho. A 

quantificação e taxa de decomposição de serapilheira, também são etapas que devem ser 

realizadas, para a determinação da ciclagem de nutrientes no solo e o aprofundamento de 

pesquisas com essas espécies. 

Espera-se que os resultados obtidos nesse estudo possam contribuir significativamente 

para os pequenos e médios produtores, na substituição do uso e exploração irracional de 

florestas nativas por florestas plantadas, assim como na utilização dessas espécies para 

produção de madeira na Recuperação de Áreas Degradadas e para atender a demanda 

ceramista, possibilitando a conservação, proteção e desenvolvimento das florestas de forma 

sustentável. 
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