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Silva, Mileny Galdino da. Crescimento, produção e distribuição de biomassa de espécies 

florestais em resposta ao método de cultivo. 2017. 73f. Dissertação (Mestrado). Ciências 

Florestais. PPGCFL/UFRN, Macaíba – RN, 2017. 

 

RESUMO 

O conhecimento sobre o crescimento e potencial produtivo de espécies florestais deve 

contribuir de forma significativa como base necessária para a proposição de ações que permitam 

uma correta restauração ou conservação de áreas. Contribuindo para um adequado 

planejamento da exploração de determinada área e conservação de agroecossistemas, o que 

contribui para uma produção sustentável de seus produtos. Sendo assim, objetivou-se avaliar o 

crescimento, a produção e distribuição de biomassa de acácia (Acacia mangium Willd.), nim 

(Azadirachta indica A. Juss) e sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.), de 1 a 4 anos de idade, 

em resposta ao método de cultivo. O experimento foi dividido por espécie, sendo o 

delineamento experimental em blocos casualizados em esquema fatorial (4 anos x 2 métodos 

de cultivo), com dois tratamentos (métodos de cultivo), menos intensivo (A0) e mais intensivo 

(A1), e quatro repetições, totalizando oito parcelas. Sendo as oito parcelas de 576 m² (24 m x 

24 m), totalizando 4608 m² de efetivo plantio amostrado, com espaçamento entre plantas de 3 

m x 3 m, sendo 64 plantas/parcela e parcela útil de 36 plantas, sendo 28 plantas de bordadura. 

No tratamento mais intensivo utilizou-se esterco bovino (4,0 t/ha), superfosfato 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 pelas seguintes variáveis: 

DAP- Diâmetro Altura do Peito 1,3 m (cm), Altura (m). A partir destes dados foram calculados a 

área basal (m2/ha), volume (m3/ha) e Incremento Médio Anual (IMA) (m3/ha/ano). 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 apresentaram comportamentos diferenciados, em que o tipo de cultivo influenciou 

diferentemente no crescimento e produção de biomassa. O preparo de solo inicial do solo, 

juntamente com a adubação de esterco bovino, superfosfato triplo, NPK e calcário influenciam 

positivamente o crescimento e a produção volumétrica da acácia, nim e sabiá. O método de cultivo 

mais intensivo, teve maior influência nas espécies acácia e nim, onde para o sabiá a variável 

distribuição de biomassa teve influência apenas para o compartimento lenho, os demais 

compartimentos não sofreram influência do cultivo mais intensivo.  

 

Palavras-chave: adubação, manejo do solo, produtividade florestal. 
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SILVA, Mileny Galdino da.. Growth, production and distribution of biomass of forest species 

in response to the cultivation method. 2017. 73pgs. Master thesis (Master’s degree). Forestry 

Sciences. Macaíba – RN, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

The knowledge about and productive potential of forest species should contribute significantly as 

basis for the proposition of actions that allow a correct restoration or conservatio. Contributing to 

an appropriate planning of the exploitation of particular area and conservation of ecosystems, which 

contributes to a sustainable production of their products. This study aimed to evaluate growth, 

production biomass distribution of three acácia (Acacia mangium Willd), neem (Azadirachta indica 

A. Juss) and sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth) from 1 to 4 years of age, in response to the 

method cultivation. The experimental design was a randomized block factorial  two treatments, less 

intensive and more intensive, and four repetitions, totaling eight installments. Being the eight 

parcels of 576 m ² (24 x 24), with spacing between plants of 3 m x3 m, being 64 plants/plot and 

useful portion of 36 plants. In the treatment with more intensive cultivation was used bovine manure 

(4.0 t/ha), super triple (146.0 kg/ha) distributed in furrows and calcareous (2.0 t/ha) and NPK (6-30 

-6:100 g/plant), in pits side. All treatment more intensive was applied NPK (6-30 -6:100 g/plant), 

in pits side. The growth of each tree was obtained by measuring the height (m) and diameter (cm). 

From these data were calculated the basal area (m2/ha), volume (m3/ha) and Average annual 

incremente (m3/ha/ano) 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 the variables studied, they presented differentiated behaviors, in which the type of 

crop influenced differently in the growth and biomass production. Initial soil preparation, together 

with fertilization of bovine manure and triple superphosphate, NPK and limestone positively 

influence the growth and volumetric production of acacia, neem and sabiá. The most intensive 

cultivation method had a greater influence on the acacia and neem species, where for the sabiá the 

variable biomass distribution had influence only for the wood compartment, the other 

compartments were not influenced by the more intensive cultivation. 

 

Keywords: Fertilization. Forest productivity. Soil management.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A ação antrópica sobre a vegetação do bioma Caatinga vem se intensificando ao longo dos 

anos, principalmente, a partir do corte indiscriminado de espécies arbóreas, sem a adoção de 

técnicas adequadas de manejo (GONÇALO FILHO, 2015). A instalação de plantios comerciais 

supre, em parte, a demanda por produtos florestais, reduzindo o corte de florestas nativas. Sendo 

assim, a introdução de espécies nativas e exóticas que possuam alta produção de biomassa, 

adaptadas às condições edafoclimáticas do semiárido, representa alternativa de renda para os 

agricultores (DRUMOND et al., 2008; SÁ & SILVA, 2010).  

A dependência da população e demais setores da economia em relação ao produto florestal 

é muito grande. No Estado do Rio Grande do Norte o consumo de lenha ocupa uma posição de 

destaque na matriz energética, representando 47,4% da energia consumida no setor industrial e 

53,4% da energia consumida no setor residencial (RIO GRANDE DO NORTE, 2006). Não existem 

plantios comerciais capazes de suprir a demanda de lenha, o que pode ser atribuída à escassez de 

chuvas que dificulta a realização de estudos que forneçam informações quanto ao potencial 

produtivo de espécies nativas e exóticas para referido estado.  

Existem espécies nativas da Caatinga que podem ser consideradas aptas à produção 

sustentada de biomassa para geração de energia e para produção de forragem, como é o caso da 

espécie Mimosa caesalpiniaefolia (MOURA et al., 2006). Contudo, sabe-se que algumas espécies 

exóticas possuem alto potencial de biomassa, mas não se têm dados sobre a sua produção nas 

condições do semiárido brasileiro, como a espécies do gênero Acacia mangium e a Azadirachta 

indica (ARAUJO et al. 2000; MEDINA et al., 2004).  

Segundo Moura et al. (2006), a quantidade de nutrientes em um povoamento florestal é 

representada pelo somatório dos nutrientes contidos nos diferentes compartimentos da biomassa 

arbórea (folhas, ramos, casca, lenho e raízes, serapilheira e solo) e é de grande importância na 

determinação da idade de corte e do componente da árvore a ser explorado, permitindo minimizar 

a exportação de nutrientes (ALTIERI, 2002; SOUZA et al. 2012; LIMA JUNIOR et al. 2014).  

O conhecimento sobre o potencial produtivo de espécies florestais serve como base para a 

proposição de ações que permitam uma correta restauração ou conservação de áreas. A pesquisa e 

a indicação de espécies, nativas e ou exóticas, mais eficientes na produção de biomassa, contribuem 

para um adequado planejamento da exploração de determinada área e conservação de 

agroecossistemas.  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento, produção e distribuição de 

biomassa de acácia (Acacia mangium Willd.), nim (Azadirachta indica A. Juss) e sabiá (Mimosa 
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caesalpiniaefolia Benth.), de 1, 2, 3 e 4 anos de idade, em resposta ao método de cultivo. Onde os 

dados de 1 e 2 anos foram coletados por Nobrega, 2014. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Crescimento de povoamento florestal 

 

Crescimento se refere ao acréscimo nas dimensões de (altura, diâmetro, área basal e volume) 

ou no valor de um sistema orgânico (árvores individuais ou povoamentos), enquanto a produção é 

relacionada ao seu tamanho final após um período definido de observação (SPATHELF & NUTTO, 

2000). O estudo do crescimento possibilita conhecer o potencial de produção florestal de um 

determinado povoamento e com isso, a tomada de decisões sob vários aspectos para o atendimento 

da demanda do mercado (HOSOKAWA et al., 1998). 

Algumas informações fundamentais podem ser compreendidas através da dinâmica de uma 

floresta, onde se pode destacar a avaliação através de determinações de incrementos em diâmetro, 

em altura e em área basal em um determinado espaço de tempo. O crescimento em diâmetro se 

refere ao aumento da espessura de uma árvore em um determinado período de tempo (ENCINAS 

et al., 2005). 

O volume representa a produção potencial de matéria sólida de um povoamento, sendo 

caracterizado pelo meio ambiente e pela atividade florestal empregada. O crescimento em volume 

está alicerçado nos crescimentos em diâmetro e altura e na forma do fuste (PRODAN, et al., 1997; 

ENCINAS et al., 2005). O procedimento mais comum utilizado na estimativa de volumes por árvore 

é o emprego de equações em que o volume constitui a variável dependente, estando as variáveis 

independentes comumente representadas pelo dap com casca e a altura total ou altura comercial. 

Uma terceira variável independente que, eventualmente, pode ser usada em equações volumétricas, 

é um termo que expressa a forma do fuste, normalmente o fator de forma (MACHADO, et al., 

2002). 

O desenvolvimento das árvores ocorre por causa das atividades meristemáticas que resultam 

no aumento da altura desde a raiz até a copa, posteriormente, estabiliza e tende a decrescer. Existe 

uma tendência das espécies em estabilizar o incremento em diâmetro, ou seja, o incremento é maior 

até um determinado estágio, podendo acontecer decréscimo após o período estável (CHASSOT, 

2009). Existem muitas maneiras de representar o crescimento de uma árvore. Dentre elas, o 

incremento corrente anual (ICA), o incremento médio anual (IMA), o incremento periódico anual 

(IPA) (FINGER, 1992; SILVA, 2001). 
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2.2 Biomassa e produção florestal 

 

Biomassa é a massa de matéria de origem biológica, viva ou morta, animal ou vegetal 

(COELHO, 1982). Já biomassa florestal é toda a biomassa existente na floresta ou apenas na sua 

fração arbórea, e, em se tratando de biomassa de origem vegetal, vem sendo empregado o termo 

fitomassa (SANQUETTA, 2002). A biomassa pode ser obtida de vegetais lenhosos, não-lenhosos, 

resíduos orgânicos (agrícolas, urbanos e industriais), além de biofluidos, como os óleos vegetais.  

A biomassa é composta por um conjunto de materiais orgânicos gerados por organismos 

autótrofos do reino vegetal (fitomassa) ou acumulados nos seres heterótrofos do reino animal 

(zoomassa) (COELHO, 1982). Os organismos fotossintéticos (autótrofos) são capazes de 

transformar energia solar em energia química, mediante a atuação biogeoquímica dos cloroplastos 

contidos na clorofila das plantas (COELHO. 1982; SANQUETTA, 2002). Essa energia é retida e 

acumulada nos espaços intermoleculares e é liberada em processos que envolvem oxidação, 

redução e hidrólise, que podem ser de natureza termoquímica, bioquímica e biológica 

(SANQUETTA, 2002). 

Sendo a biomassa uma das fontes para produção de energia, principalmente em sistemas 

de cogeração (pela qual é possível obter energia térmica e elétrica) dos setores, industrial e de 

serviços. Tanto no mercado internacional quanto no interno, ela é considerada uma das principais 

alternativas para a diversificação da matriz energética e a consequente redução da dependência dos 

combustíveis fósseis (ANEEL, 2002). 

Para Higuchi e Carvalho Júnior (1994), os estudos para quantificação de biomassa florestal 

dividem-se em métodos diretos (ou determinação) e métodos indiretos (ou estimativas). 

Determinação significa uma medição real feita diretamente na biomassa, por exemplo, a pesagem 

de um fuste inteiro por meio de uma balança. Todas as árvores de uma determinada parcela são 

derrubadas e pesadas, sendo feita em seguida a extrapolação do material amostrado para a área total 

de interesse. A estimativa de biomassa aérea pelo método indireto consiste em correlacioná-la com 

alguma variável de fácil obtenção e que não requeira a destruição do material vegetal. As 

estimativas podem ser feitas por meio de relações matemáticas ou quantitativas, como razões ou 

regressões de dados provenientes de inventários florestais (DAP, altura e volume), por dados de 

sensoriamento remoto (imagens de satélite) e utilizando-se uma base de dados em um sistema de 

informação geográfica (SIG). 

A biomassa de uma floresta pode variar muito, não só de acordo com o tipo de floresta, 

mas também pelas condições edafoclimáticas. De acordo com Lima Júnior et al. (2014), a produção 

de biomassa no nordeste brasileiro apresenta grande variação espacial e sazonal, principalmente em 
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função da baixa precipitação pluviométrica e da distribuição irregular das chuvas. No bioma 

Caatinga, a lenha tem sido utilizada como umas das principais fontes de energia na região, seja para 

uso em indústrias (principalmente as de panificação, olarias e calcinação de gipsita) ou para o 

consumo doméstico (SILVA & SAMPAIO, 2008; GARIGLIO et al., 2010). Apesar do uso 

intensivo da lenha, existem poucas informações sobre as quantidades de biomassa que são retiradas 

da caatinga (SILVA & SAMPAIO, 2008).  

Nesse contexto, as estimativas de biomassa representam um importante indicador para 

monitorar e avaliar a exportação de carbono e nutrientes após exploração florestal (HIGUCHI et 

al., 1998). 

 

2.3 Método de preparo do solo e adubação 

 

O preparo de solo visa à sua desestruturação, diminuindo a resistência e facilitando o 

desenvolvimento do sistema radicular das árvores que passam a explorar maior volume de solo, 

aumentando sua absorção de água e nutrientes (FERNANDES & SOUZA, 2001), influenciando o 

crescimento inicial das plantas, a uniformidade e a produtividade da floresta, além de ter relação 

direta com o potencial de conservação do solo. Dentre as diversas opções de preparo, a subsolagem 

tem se consolidado na área florestal, devido aos seus efeitos benéficos sobre o solo e às suas 

vantagens operacionais e econômicas (GAVA, 2002; GONÇALVES et al., 2002; SASAKI et al., 

2002). 

Segundo Spoor (1975), a planta não responde diretamente aos implementos de preparo do 

solo, mas ao ambiente criado no solo, que favoreça a movimentação da água, aeração e 

disponibilidade de nutrientes. Entretanto, o preparo do solo varia de acordo com as características 

dos solos, clima e com a finalidade a que se destina: eliminação de plantas infestantes ou eliminação 

de camadas de solo compactadas (MAZUCHOWSKI & DERPSCH, 1984). Rodigheri e Pinto 

(2001) observaram o efeito do preparo do solo sobre a produtividade de diferentes espécies de 

eucalipto, ao testarem o crescimento dessas espécies em sítios com e sem preparo do solo. Na 

análise dos resultados de todas as espécies, o crescimento médio nos tratamentos com preparo do 

solo foi 67 % maior. Entretanto, segundo Gonçalves et al. (2002), o efeito do preparo do solo não 

depende apenas do implemento empregado, mas também da forma e intensidade de seu uso pois às 

vezes, o efeito benéfico de determinado implemento é anulado pelo seu uso inadequado ou 

excessivo.  
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Assim, deve-se ter cautela com as operações de preparo do solo, pois segundo Hillel 

(1980), estas demandam energia, tempo e custos, que aumentam rapidamente com a profundidade 

de trabalho e o número de operações. 

A necessidade de adubação em espécies florestais provém de que nem sempre o solo é 

capaz de fornecer todos os nutrientes em quantidade que as plantas necessitam para um adequado 

crescimento, sendo que a quantidade depende das necessidades nutricionais, da fertilidade do solo, 

reação dos adubos com o solo e da eficiência dos adubos. A correta nutrição em plantios é essencial 

para o estabelecimento de florestas de alta produtividade (GONÇALVES, 1995). Para a 

recuperação de áreas degradadas o teor de umidade, a topografia e as características químicas e 

físicas do solo são fatores que mais influenciam no crescimento das espécies (WAGNER, 1987; 

RODRIGO & GAUDOLFI, 2000). 

Os macronutrientes (nitrogênio “N”, fósforo “P” e potássio “K”), onde a função do 

nitrogênio apresenta grande importância no metabolismo e formação de proteínas. A deficiência 

leva a clorose foliar devido à formação reduzida de clorofila. É absorvido pelas raízes em ambas as 

formas de nitrato e amônio e está relacionado com o aumento da área foliar e, também, com o 

crescimento vegetativo (MALAVOLTA, 1980).  

O fósforo é essencial para o crescimento das plantas, uma vez que está envolvida na maior 

parte dos processos metabólicos. É necessário para o armazenamento e transferência de energia, a 

fotossíntese, os processos de transporte de elétrons, a regulação de algumas enzimas (por exemplo, 

na síntese de açúcares e amido), e ao transporte de hidratos de carbono (RIBEIRO et al. 2006). 

Dentre os nutrientes, o fósforo é um dos que tem merecido maior preocupação em razão de sua 

baixa disponibilidade natural nos solos mais intemperizados. Esta baixa disponibilidade tem sido 

apontada como a limitação primária ao desenvolvimento de florestas em muitos solos das regiões 

tropicais (BURSLEM et al. 1994). 

O potássio é responsável pelo controle da abertura e fechamento dos estômatos 

(manutenção da turgescência, controle estomático, estabilização do pH e regulação osmótica das 

células). Atua no transporte de carboidratos das folhas para caule e raízes (DELL et al., 2001), atua 

também no metabolismo (ativação da síntese do amido, síntese do fosfato, sacarose e outras 

enzimas) e transporte de carboidratos (MALAVOLTA, 1980; SILVA, et al. 2013). 

 

2.4 Origem e característica da acácia (Acacia mangium Willd) 

 

Dentre as várias espécies leguminosas com bactérias fixadoras de nitrogênio por simbiose 

a Acacia mangium, é uma espécie que tem apresentado significativa capacidade de adaptação às 
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condições edafoclimáticas brasileiras, destacando-se em programas de recuperação de áreas 

degradadas, podendo suas folhas e ramos mais tenros serem utilizados na alimentação dos 

ruminantes (BARRETO & MARINI, 2002; BALIEIRO et al. 2004; DUARTE et al., 2010). O uso 

dessa espécie em plantios tem como vantagem a obtenção de madeira, reduzindo assim o 

desmatamento de florestas naturais, tendo um maior rendimento na produção de energia (VEIGA, 

et al., 2000). Conhecida como acácia, é nativa da Austrália, Papua Nova Guiné e ilhas Irian Java e 

Molucas, na Indonésia (SMIDERLE et al., 2005).  

Segundo a National Academy of Science (1980), as espécies com potencial para produção 

de biomassa para fins energéticos devem possuir as seguintes características: habilidade para 

fixação de nitrogênio, rápido crescimento, habilidade para poda, produção de madeira de alto valor 

calorífico (que não solte fagulhas nem produtos tóxicos) e capacidade de adaptação a diferentes 

ambientes, incluindo diferentes altitudes, tipos de solo, regimes pluviométricos e quantidade de 

iluminação solar, o que segundo Silva et al. (1996) a acácia possui as características citadas, pois 

seu maior potencial é na produção de energia. 

Sua ampla capacidade de adaptação advinda de características como o rápido crescimento, 

baixo requerimento nutricional, tolerância a acidez do solo e compactação e a elevada taxa de 

fixação de N2, quando em simbiose com bactérias diazotróficas (FARIA et al., 1996; COLE et al., 

1996), resultam em produções elevadas de biomassa e entrada de nutrientes, via serapilheira, em 

áreas degradadas (FORTES, 2000), podendo favorecer sucessão vegetal nessas áreas 

(CAMPELLO, 1998). Somadas a essas características, a acácia representa uma opção silvicultural 

para o Brasil, sobretudo em áreas com fertilidade baixa, pois a espécie produz elevada quantidade 

de madeira com baixa acumulação de nutrientes, a espécie também possui baixa velocidade de 

decomposição de suas folhas, o que faz com que grande quantidade de serapilheira se acumule 

sobre o solo (BALIEIRO et al., 2004). 

Considerando, a importância que a matéria orgânica possui na reserva de nutrientes e na 

manutenção da atividade biológica em solos altamente intemperizados, nada mais vantajoso que a 

introdução, nesses ambientes (degradados ou não), de espécies que possam não apenas mitigar os 

efeitos da degradação do solo, mas dar condição para que o processo de sucessão vegetal tenha 

continuidade e com possíveis retornos econômicos aos agricultores (BALIEIRO, et al. 2004). 

 

2.5 Origem e característica do nim (Azadirachta indica A. Juss) 

 

A espécie Azadirachta indica A. Juss, da família Meliaceae, conhecida como nim é de 

origem asiática, natural de Burma e das regiões áridas da Índia, de clima tropicais e subtropicais, 
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tolerante a altas temperaturas e resiste a longos períodos de seca (BITTENCOURT, et al., 2009). É 

uma espécie que apresenta rápido crescimento, bastante utilizada em reflorestamento ambiental, na 

produção de madeira e ornamentação urbana (NEVES & CARPANEZZI, 2008; ARAÚJO, 2010). 

Araújo, et al. (2000) afirmam que povoamentos mais maduros do nim, podem produzir madeiras 

mais densas e com melhores características para fins energéticos. 

Após a maturação, as árvores de nim rendem de 10 a 40 toneladas de matéria seca por 

hectare, dependendo das chuvas, do espaçamento adotado e da expressão do material genético nas 

condições de cultivo (BITTENCOURT, et al., 2009). A madeira do nim é dura, relativamente 

pesada e utilizada na confecção de carretas, ferramentas e implementos agrícolas (NEVES, 2004). 

Por ser durável e resistente, é usada também na fabricação de postes para cerca, casas e móveis; 

além de ser excelente fonte de lenha e combustível, gerando um carvão de alto poder calorífico 

(NEVES & CARPANEZZI, 2008). Pela elevada concentração de tanino, é resistente ao ataque de 

cupins e traças (NEVES et al., 2003). 

As utilidades, especialmente aquelas relacionadas com propriedades biocidas, purificantes 

e antissépticas das várias partes do nim, bem como de seus extratos, têm sido bem documentadas. 

O óleo de nim é ingrediente de muitas loções, óleos de cabelos, cremes, shampoos e creme dental, 

na Índia e nos países ocidentais (ALVEZ, et al., 2010). 

O nim se enquadra dentre um grande conjunto de espécies arbóreas ou arbustivas de uso 

múltiplo, atendendo tanto os aspectos de fornecimento de azadiractina (um produto florestal não-

madeireiro) quanto o fornecimento de produtos madeireiros, em adição aos benefícios ambientais 

proporcionados pelas árvores em geral (RAMOS, 2002). 

Os plantios do nim estão crescendo rapidamente no Brasil, com o objetivo de exploração 

da madeira e, também, para a produção de folhas e frutos (MARTINEZ, 2002). Aliado ao fácil 

crescimento em campo, o nim ganhou um forte apelo comercial no Brasil, devido a sua diversidade 

de usos e pouca exigência com relação ao ambiente em que será inserido. Em consequência, a partir 

do final da década de 1990, a espécie passou a ser cultivada em vários estados (São Paulo, Minas 

Gerais, Pernambuco, Goiás, Bahia, Mato Grosso, Tocantins, Pará, entre outros) sem o devido 

embasamento técnico. Isso fez com que a maioria das plantações fosse estabelecida sob técnicas 

inadequadas (espaçamento, preparo inicial do solo, técnicas corretas de plantio, entre outros) tanto 

para produção de frutos quanto para madeira; muitas delas ocupando solos com boa fertilidade 

natural (NEVES & CARPANEZZI, 2009). 

Há diversos relatos sobre o comportamento invasor do nim, competindo com outras 

espécies arbóreas em ambientes florestais e domina pela ação de substâncias alelopáticas, inibindo 

a germinação de espécies nativas, levando ao perfil dominante da espécie na região norte e nordeste 



20 

 

do país (CARPANEZZI, 2010). Uma vez que as plantações de nim são recentes e ainda poucas em 

nosso país, cabe conhecer tecnicamente melhor o processo, como o de preparo inicial do solo, 

espaçamento, etc e fazer acompanhamentos locais para prevenir ou mitigar danos ambientais, como 

desmatamento pelo uso inadequado de florestas para produção de seus produtos (MARTINEZ, 

2002). 

 

2.6 Origem e característica do sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth) 

 

Mimosa caesalpiniaefolia Benth é uma Fabaceae, popularmente conhecida como sabiá, 

sansão do campo, unha de gato, angiquinho-sabiá (LORENZI, 2002). É uma espécie pioneira que 

ocorre tanto em formações primárias como secundárias, onde é comum ou frequente nas capoeiras. 

Pode ocorrer de forma natural no estado de Minas Gerais, porém é típica da região nordeste do 

Brasil e em áreas de Caatinga (CARVALHO, 2007). É uma das principais espécies lenhosas que 

compõe a vegetação nativa da caatinga, espécie xerófila, muito resistente à seca, tendo melhor 

potencial de crescimento em locais chuvosos.  

É uma espécie utilizada em larga escala em plantios florestais no nordeste do Brasil, em 

função seu crescimento para a produção de estacas, lenha, cercas vivas, barreira quebra-vento e 

recuperação de áreas degradadas, além da utilização como forragem, devido ao seu valor proteico 

e energético (BARBOSA et al., 2008). As suas folhas possuem alto valor forrageiro, e sua forragem 

é indicada para compor a dieta de manutenção de ruminantes, pois é nutritiva e palatável (SILVA, 

2011). Apícola por excelência, o sabiá é apontado como um dos responsáveis por aumentar 

consideravelmente a produção de mel em algumas regiões do Nordeste brasileiro (MAIA-SILVA 

et al., 2012), e a infusão de sua casca tem sido prescrita para o tratamento de bronquites e ferimentos 

(CARVALHO, 2007). 

Graças à sua forma rustica, sua madeira é empregada como cerca viva, e é amplamente 

cultivada para fins de estacas e caibros, geralmente com diâmetro de 8 cm, podendo ser utilizada 

entre 4 e 6 anos de idade (LORENZI, 2002). Apresenta também capacidade de associação 

simbiótica com bactérias fixadoras de nitrogênio e com fungos micorrízicos (CARVALHO, 2007; 

MENDES, et al., 2013). 

Essa variedade de atributos tem exposto o sabiá a uma exploração frequente, o que torna 

evidente a necessidade de se utilizar alternativas sustentáveis que permitam a sua reposição ao meio 

ambiente. Apesar da importância dessa espécie para a Região Nordeste, o conhecimento sobre essa 

leguminosa ainda é incipiente, principalmente no que se refere aos aspectos silviculturais e 

nutricionais (MOURA et al., 2006). 



21 

 

Essa espécie é predominantemente encontrada em solos que apresentam textura arenosa 

(MOURA et al., 2006). Devido a sua pouca necessidade por fertilidade e umidade dos solos, suporta 

bem, mesmo se a área for muito degradada, onde tenha havido movimentação de terra e exposição 

do subsolo (MARQUES et al., 2006; EMBRAPA, 2007). 
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CRESCIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BIOMASSA DE ACÁCIA 

(Acacia mangium Willd) EM RESPOSTA AO MÉTODO DE CULTIVO 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o crescimento, produção e distribuição de biomassa da acácia, (Acacia 

mangium Willd) de 1 a 4 anos de idade, em resposta a dois métodos de cultivo (menos e mais 

intensivo). O delineamento experimental em blocos casualizados em esquema fatorial (4 anos 

x 2 métodos de cultivo), com dois tratamentos (métodos de cultivo), menos intensivo (A0) e 

mais intensivo (A1), e quatro repetições, totalizando oito parcelas. Cada parcela possui área de 

576 m² (24 m x 24 m), totalizando 4608 m² de efetivo plantio amostrado, com espaçamento 

entre plantas de 3 m x 3 m, sendo 64 plantas/parcela e parcela útil de 36 plantas. No tratamento 

A1 teve um preparo inicial do solo onde utilizou-se utilizou-se esterco bovino (4,0 t/ha), 

superfosfato triplo (146,0 kg/ha) distribuídos em sulcos e calcário (2,0 t/ha) e NPK (6-30-6: 

100 g/planta), em covas laterais. Onde no A0 foi aplicado apenas NPK (6-30-6: 100 g/planta), 

em covas laterais. O crescimento de cada árvore foi obtido pelas seguintes variáveis: DAP –

Diâmetro Altura do Peito 1,3 m (cm), Altura (m). A partir destes dados foram calculados a área 

basal (m2/ha), volume (m3/ha-1) e Incremento Médio Anual (IMA) (m3/ha/ano). Para a obtenção 

da biomassa da parte aérea, uma árvore média de cada parcela 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 apresentaram comportamentos diferenciados, e o tipo de 

cultivo influenciou diferentemente no crescimento e produção de biomassa. O método de 

cultivo mais intensivo (A1) teve maior influência nas variáveis estudadas (crescimento, 

produção e quantidade de biomassa), ressaltando assim a importância do manejo do solo 

adequado para o crescimento inicial da espécie. O preparo de solo, na linha de plantio, 

juntamente com a adubação de fundação (esterco e fósforo), NPK, Superfosfato triplo e calcário 

influenciaram positivamente o crescimento e a produção de biomassa da acácia. 

 

Palavras-chave: Adubação. Manejo do solo. Produtividade florestal. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate growth, production biomass distribution of three acácia (Acacia 

mangium Willd from 1 to 4 years old in response to the method cultivation. The experimental 

design was a randomized block factorial  two treatments, less intensive (A0) and more intensive 
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(A1), and four repetitions, totaling eight installments. Being the eight parcels of 576 m ² (24 x 

24), with spacing between plants of 3x3 m, being 64 plants/plot and useful portion of 36 plants. 

In the treatment with A1 cultivation was used bovine manure (4.0 t/ha), super triple (146.0 

kg/ha) distributed in furrows and calcareous (2.0 t/ha) and NPK (6-30 -6:100 g/plant), in pits 

side. All treatment A0 was applied NPK (6-30 -6:100 g/plant), in pits side. The growth of each 

tree was obtained by measuring the height (m) and diameter (cm). From these data were calculated 

the basal area (m2/ha), cylindrical volume (m3/ ha-1), actual volume (m3/ha) and stacked volume 

(st/ha). 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 the studied variables showed different behaviors, where A1 treatment (more intensive) had 

greater influence in the growth, production and amount of biomass. The soil preparation, in the 

line of planting, along with the fertilizer Foundation, positively influences growth and volume 

production of species acácia. Emphasizing as well the importance of appropriate soil 

management for the initial growth. 

] 

Keywords: Fertilization. Forest productivity. Soil management. ´ 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as várias espécies leguminosas fixadoras de nitrogênio por simbiose a Acacia 

mangium, é uma espécie que tem apresentado significativa capacidade de adaptação às 

condições edafoclimáticas brasileiras (BALIEIRO et al. 2004). As suas folhas e ramos mais 

tenros podem ser utilizados na alimentação dos ruminantes, (BARRETO & MARINI, 2002; 

MOCHIUTTI, 2007; DUARTE et al., 2010). É conhecida como acácia e nativa da Austrália, 

Papua Nova Guiné e ilhas Irian Java e Molucas, na Indonésia (SMIDERLE et al., 2005). As 

leguminosas, em razão da grande diversidade de espécies, versatilidade de usos potenciais e de 

seu papel na dinâmica dos ecossistemas, especialmente quanto ao suprimento e ciclagem de 

nitrogênio (N), têm sido indicadas para a recuperação de áreas degradadas (KONDO e 

RESENDE, 2001) 

Sua ampla capacidade de adaptação advinda de características como o rápido 

crescimento, baixo requerimento nutricional, tolerância a acidez do solo e compactação e a 

elevada taxa de fixação de N2, quando em simbiose com bactérias diazotróficas (FARIA et al., 

1996; COLE et al., 1996), resultam em produções elevadas de biomassa e entrada de nutrientes, 
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via serapilheira, em áreas degradadas (FORTES, 2000), podendo favorecer sucessão vegetal 

nessas áreas (CAMPELLO, 1998). Somadas a essas características, a acácia representa uma 

opção silvicultural para o Brasil, sobretudo em áreas com fertilidade baixa, pois a espécie 

produz elevada quantidade de madeira com baixa acumulação de nutrientes, a espécie também 

possui baixa velocidade de decomposição de suas folhas, o que faz com que grande quantidade 

de serapilheira se acumule sobre o solo (BALIEIRO et al., 2004). 

A alocação de biomassa nos diversos compartimentos das árvores e da plantação 

florestal apresenta substanciais mudanças com a idade do povoamento, que também depende 

da fertilidade do solo, densidade de plantio e espécies utilizadas (MILLER, 1984; BINKLEY 

et al. 1997). Sabe-se que o conhecimento das fases de desenvolvimento de um povoamento 

florestal permite determinar práticas de manejo, como densidade de plantio e a realização de 

desbastes, que venham a favorecer a distribuição de biomassa nos compartimentos de interesse 

do silvicultor e a qualidade dos produtos florestais. 

A quantificação da biomassa das árvores pode ser realizada através do emprego de 

modelos matemáticos, que estimam a biomassa de cada compartimento (REIS et al., 1985; 

BELLOTE & SILVA, 2000). A estimativa da biomassa e a determinação e/ou quantificação de 

nutrientes contidos em cada compartimento podem ser usados como indicadores dos impactos 

provocados pela colheita florestal sobre o estoque de nutrientes do solo (MOCHIUTTI, 2007; 

SANQUETTA, et al 2014). 

Em estudos sobre a quantificação de biomassa em plantações de Acácia mangium no 

nordeste brasileiro são escassos, não sendo possível compreender completamente a dinâmica 

do crescimento e dos ciclos de nutrientes durante e ao final da rotação. O conhecimento desta 

dinâmica é necessário para a determinação de práticas de manejo que venham a assegurar a 

manutenção, ou até mesmo um aumento da produção ao longo das rotações. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento, produção e distribuição de 

biomassa de acácia (Acacia mangium Willd.), de 1, 2, 3 e 4 anos de idade, em resposta ao método 

de cultivo. Onde os dados de 1 e 2 anos foram coletados por Nobrega, 2014. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Caracterização do local e solo 

 

O experimento foi conduzido na Área de Experimentação Florestal da UAECIA 

(Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias), EAJ (Escola Agrícola de Jundiaí 
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em Macaíba, RN), UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Macaíba – RN. Foi 

implantado em Latossolo Amarelo, textura arenosa e topografia plana (BELTRÃO et al., 1975). 

O clima local é uma transição entre os tipos As e BSw segundo a classificação de Köppen, com 

temperatura média ao longo do ano de 27°C, sendo a máxima de 32°C e mínima de 21°C e 

estação chuvosa de outono e inverno. A caracterização química e física foi realizada na 

EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) (Tabela 1). 

 

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

UAECIA/EAJ/UFRN 

 Profundidade (cm) 

Característica 0-20 20-40  40-60  

Análise textural (g kg-1) 

Areia 909,00 866,00 791,00 

Argila 33,00 70,00 113,00 

Silte 58,00 64,00 96,00 

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++Al3+ (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 alumínio; V = Saturação por bases. 

 

2.2 Implantação e tratos silviculturais do método de cultivo menos intensivo (A0) e método 

de cultivo mais intensivo (A1) 

 

As sementes de acácia são provenientes de um pomar do sítio São Clemente (Macaíba, 

RN), Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMPARN em Natal, RN) e da EAJ respectivamente, 

utilizadas para produção de mudas. As mudas de acácia foram produzidas no viveiro da EAJ, 

em saquinhos de mudas com 15 cm de diâmetro e 18 cm de altura, utilizando substrato 
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convencional (esterco bovino mais areia 1:1, v/v). As mudas foram levadas para plantio em 

campo após 60 dias da emergência, com média de 30 cm de altura.  

Foram realizadas duas gradagens cruzadas em toda a área experimental para a limpeza 

e preparo do solo para plantio. Para as parcelas com cultivo mais intensivo (A1), logo após a 

gradagem, foram abertos sulcos com 40 cm de profundidade e 70 cm de abertura, estas foram 

adubadas com esterco bovino e superfosfato triplo, depositados no fundo dos sulcos. Depois de 

realizada a adubação, os sulcos foram fechados e foram abertas covas com 20 cm de 

profundidade e 15 cm de diâmetro em todas as parcelas para o plantio. Após o plantio das 

mudas, foi aplicado 100 g/planta de NPK na proporção 6-30-6 em duas covetas laterais com 10 

cm de profundidade e 15 cm de diâmetro, situadas a 15 cm da planta. Dois meses após o plantio, 

realizou-se a correção do solo com a aplicação de calcário (2,0 t/ha) nas parcelas de cultivo A1. 

O método de cultivo A0 além de realizado a gradagem, foi feita a abertura das covas e aplicação 

de NPK em proporções semelhantes ao cultivo A1 (Tabela 2). 

 

TABELA 2: Manejo realizado nos métodos de cultivos A0 e A1 utilizados nos plantios 

florestais de acácia na Área de Experimentação Florestal da UAECIA, EAJ, 

UFRN 

DESCRIÇÃO TIPO DE CULTIVO 

A0 A1 

Gradagem cruzada     

Sulcos (40 cm x 70 cm)    

Esterco Bovino (4,0 t/ha)    

Super triplo (146,0 kg/ha)    

Covas (20 cm x 15 cm)     

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

Aplicação de Calcário (2,0 t/ha)    

A0: Menos intensivo e A1: Mais intensivo. 

 

2.3 Coleta e análise de dados 

 

2.3.1 Crescimento  

 

A coleta de dados foi realizada de 1 a 4 anos de idade do plantio. Foram obtidas as 

medidas de altura da planta (m) com auxílio de régua graduada e diâmetro com fita métrica 

(circunferência, CAP), onde depois os dados foram transformados DAP. Os dados referentes à 
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altura e diâmetro aos 3 e 4 anos foram analisados juntamente com os obtidos por Nóbrega 

(2014) aos 1 e 2 anos de idade. 

Foram realizadas estimativas de área basal e volume sólido, com base nos dados 

dendrométricos coletados. Para estimativa do volume real foi utilizado um fator de forma de 

0,51 para a espécie estudada (ZAKIA et al. (1992), SILVA (2005); ZAKIA, et al. (1990). A 

partir das medidas diretas foram calculadas as medidas indiretas empregando as seguintes 

equações: 

 

𝒈𝒅𝒂𝒑 =
(𝑫𝑨𝑷)²

𝟒
∗ 𝝅                                                                                                                          (1) 

Sendo: gdap= área basal para DAP (m2);  

DAP = Diâmetro Altura do Peito 1, 3 m (m);  

π (pi) = considerando de 3,1416; 

 

 

𝑽𝒄𝒊𝒍𝑯𝑻 = 𝒈𝒅𝒏𝒃 ∗ 𝑯𝑻                                                                                                                 (2) 

Sendo: VcilHT = volume cilíndrico para altura total (m3);  

gdnb = área basal para diâmetro na base (m2);  

HT = altura total (m); 

 

𝑽𝒓𝑯𝑻 = 𝑽𝒄𝒊𝒍𝑯𝑻 ∗ 𝟎, 𝟓𝟏                                                                                                              (3) 

Sendo: VrHT = volume real para altura total (m3);  

VcilHT = volume cilíndrico para altura total (m3);  

0,51 = valor utilizado como fator de forma (utilizado para a espécie estudada, Acacia 

mangium); 
 

 

A partir dos valores obtidos das variáveis diâmetro, altura e volume para cada idade, 

foram calculados para cada árvore-amostra os incrementos médios anuais (IMA) com base na 

Equação 4. 

 

IMA =  
𝑌𝑡

𝑡0
                                                                                                                                       (4) 

 

Em que: IMA = incremento médio anual; t0 = idade a partir do tempo zero; Yt = 

dimensão da variável considerada. 

 

2.3.2 Produção e distribuição de biomassa  

 

Para a estimativa da produção de biomassa foi selecionado um indivíduo de porte 

médio da bordadura de cada parcela, tomando-se como base o DAP e H médios (Equação 5). 
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As árvores selecionadas foram abatidas e separados os compartimentos. A massa fresca total 

das folhas, galhos, casca e lenho das árvores amostradas foram determinada em campo com 

balança de 20 kg. 

 

𝐷𝐴𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑜 = √(ΣDAP²/ni)         (5) 

 

Onde: 

 

ΣDAP – Somatório dos Diâmetros Altura do Peito; Ni – Número de indivíduos. 

 

Amostras de 300 g de cada compartimento, de cada planta abatida, foram colocados em 

saco de papel com orifícios para facilitar a secagem, e colocadas em estufa de ventilação forçada 

por 72 h a 60°C, para determinação da biomassa. 

Os dados referentes produção de biomassa aos 3 e 4 anos foram analisados juntamente 

com os obtidos por Nóbrega (2014) em 1 e 2 anos de idade, período em que a espécie passou 

por uma desrama artificial (1 ano de idade) e os mesmos estão incluídos na estimativa de 

biomassa total deste trabalho. 

 

2.3.3 Delineamento experimental e análise estatística  

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial (4 anos 

x 2 métodos de cultivo), com dois tratamentos, menos intensivo (A0) e mais intensivo (A1), e 

quatro repetições, totalizando oito parcelas. Sendo as oito parcelas de 576 m² (24 m x 24 m), 

totalizando 4608 m² de efetivo plantio amostrado, com espaçamento entre plantas de 3 m x 3 

m, sendo 64 plantas/parcela e parcela útil de 36 plantas, sendo 28 plantas de bordadura. 

Os testes de média, para altura, diâmetro basal e biomassa seca, foram realizados a 5% 

de significância, os efeitos de tratamento e ano foram testados pela Análise de Variância 

(ANOVA) pelo software R. 

As medidas de volume foram comparadas pelos seus valores médios de cada medida. 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel. Para análise estatística foi 

software R, sendo realizado a Análise de Variância (ANOVA). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Crescimento 
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A aplicação de esterco bovino, superfosfato triplo e calcário para o método de cultivo 

mais intensivo, se mostrou significativo (P <0,05) para altura, mesmo a espécie apresentando 

crescimento semelhante para ambos os métodos de cultivo (A0 e A1), o maior crescimento em 

altura da acácia durante 1 a 4 anos de idade foi no quarto ano da acácia (Tabela 3). Para o DAP 

também se observou que a adoção dessas técnicas promoveu um maior (P <0,05) crescimento 

para o método de cultivo mais intensivo (A1) e seu crescimento se mostrou continuo de 1 a 4 

anos de idade, sendo o quarto ano com a maior média em crescimento em diâmetro para a 

espécie (Tabela 3). 

 

TABELA 3: Altura (m) e DAP (cm) para acácia (Acacia mangium) de 1 a 4 anos de idade em 

resposta aos métodos de cultivos A0 (menos intensivo) e A1 (mais intensivo) 

Ano 
Altura (m) 

Ano 
DAP (cm) 

A0 A1 Média A0 A1 Média 

1 2.6 2.9 2.8 C 1 2.3 3.0 2.6 D 

2 5.2 5.4 5.3 B 2 6.2 6.9 6.5 C 

3 7.3 7.2 7.3 A 3 10.0 10.5 10.2 B 

4 7.8 7.7 7.8 A 4 11.1 11.7 11.4 A 

Média 5.8 a 5.8 a 5.8 Média 7.4 b 8.0 a 7.7 

A0: Menos intensivo e A1: Mais intensivo.  
Os dados relativos às idades 1 e 2 anos de idade foram obtidos por Nóbrega (2014) 

Mesmas letras maiúsculas entre anos (linhas) e mesmas letras minúsculas entre manejos (colunas), não diferem 

significativamente pelo teste Tukey (p=0,05). 

 

Estes resultados destacam a importância do preparo de solo e da adubação de fundação 

para o desenvolvimento da planta, pois em comparação com o A0 que utilizou apenas a 

adubação em cobertura as variáveis de crescimento se mostraram menores. Além disso, vale 

ressaltar a baixa disponibilidade de fósforo e de matéria orgânica do referido solo que foi 

classificado como Latossolo Amarelo de textura arenosa. Outro aspecto importante a ser 

considerado, em relação ao referido solo, refere-se a relativa dureza de camadas subsuperficiais, 

o que foi atenuado por meio da abertura de sulco (30 cm de profundidade) realizado no A1. 

Todos esses fatores contribuíram positivamente para o rápido crescimento das plantas, 

comparado ao tratamento em que só foi realizada adubação em cobertura com NPK (6-30-6). 

Os dados reportados nesse estudo foram maiores que os de Pereira et al. (1999), que 

verificaram em um plantio de Acacia mangium com preparo inicial do solo com gradagem, 

adubação de cobertura e superfosfato simples/cova com 39 meses de idade as árvores 

apresentaram média de 6,67 m de altura.  
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A acácia apresenta boa adaptação a diferentes condições ambientais, com tolerância a 

sítios bastante pobres. Outro fator que pode ter contribuido para a maior eficiência da Acacia 

mangium, principalmente no solo com cultivo menos intensivo se dá a sua capacidade de 

associação com fungos micorrízicos e rizóbio, característica essa de espécies leguminosas 

(DRUMOND et al. 2008). 

Aos 48 meses Souza, et al. (2004) verificaram para Acacia mangium crescimento médio 

em DAP de 9,5 cm, em um plantio com abertura de sulcos e aplicação de superfosfato triplo e 

espaçamento de 3 m x 2 m, se mostrando inferior aos valores encontrados nesse estudo.  

A análise de área basal e volume da acácia revelam que as maiores produções são 

obtidas para o método de cultivo mais intensivo (Figura 01).  

 

FIGURA 01: Área basal (m2/ha) e volume (m3/ha) de acácia (Acacia mangium) de 1 a 4 anos 

de idade em resposta aos métodos de cultivos A0 (menos intensivo) e A1 (mais intensivo)  

 

Ressaltando-se a importância do preparo do solo e a adubação de fundação para a 

produção volumétrica da acácia. Verifica-se que com práticas de manejo adequadas, nesse caso 

preparo de sulco com adubação de fundação de esterco bovino + Superfosfato triplo + NPK e 

Calcário, tem-se melhores resultados em crescimento dessa espécie. 

Esses resultados se mostraram semelhantes aos encontrados por Silva et al. (1996) para 

Acacia mangium em idade mais avançada, aos 5 anos e em condições climáticas semelhantes 

as encontradas a esse estudo e com aplicação de esterco bovino, com volume de 39 m3/ha. 

 Resultados superiores foram encontrados para área basal por Souza et al. (2004) em um 

Latossolo amarelo em um plantio de 4 anos na Amazônia, em que observou a área basal total 

de 25,5 m² /ha, e para a produção volume com 81 m3/ha. Mostrando que esses resultados podem 

ser influenciados também pelos ambientes e tipo de solo em que estão inseridos. 
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Com base nos resultados obtidos verifica-se que o maior valor de incremento médio 

anual também foi influenciado pelo preparo inicial do solo, mostrando que o N1 (mais 

intensivo) demonstrou os maiores acréscimos em relação ao N0 (menos intensivo) (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Incremento médio anual (m3/ha/ano) de acácia (Acacia mangium) de 1 a 4 anos de 

idade em resposta aos métodos de cultivos A0 (menos intensivo) e A1 (mais 

intensivo) 

 
 

O incremento máximo da acácia foi influenciado pelo método de cultivo mais intensivo, 

no terceiro ano de idade com 23, 26 m3/ha/ano, tendo um pequeno decréscimo aos quatro anos 

de idade com 23, 18 m3/ha/ano. O mesmo comportamento foi observado pelo método de cultivo 

menos intensivo, onde a produção máxima foi aos 3 anos de idade com 21, 22 m3/ha/ano. 

Silva et al. (1996) avaliando a mesma espécie observou IMA de 9,82 aos 5 anos de idade 

em Podzólico Vermelho-amarelo com textura areno-argilosa. Resultados inferiores aos 

encontrados nesse trabalho. 

Resultados superiores foram encontrados por Oliveira et al. (2015), dois anos de 8, 18 

m3/ha/ano e aos 3 anos por Souza et al. (2004), onde observaram IMA de 45,31 m3/ha/ano. 

Ambos experimentos em regiões climáticas com alto índice pluviométrico.  

 

3.2 Produção e distribuição de biomassa 

 

A distribuição de biomassa por componente da árvore foi alterada pelo método de 

cultivo e pela idade, apresentando proporções maiores no método de cultivo A1, mais intensivo 

(Tabela 4). A proporção de folhas na biomassa reduziu com a idade do povoamento, pois esse 

compartimento era o que apresentava maiores níveis de proporção nos dois primeiros anos de 

idade da espécie. Sendo de somente 11% (2,29 t/ha) para o cultivo A1 no terceiro ano de idade 
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e 11% (6,73 t/ha) para cultivo A1 aos 4 anos de idade. Os galhos representaram 19% (3,99 t/ha) 

para o cultivo A1 da biomassa, estabilizando nos próximos anos com 11% de participação na 

biomassa da espécie. A proporção de casca e lenho aumentaram com a idade do povoamento e 

o método de cultivo do primeiro ano ao quarto, sendo para casca 15% (9, 55 t/ha) para o método 

de cultivo A1, e para o lenho a produção foi 19% (12,26 t/ha) para o método A1 no quarto ano 

de idade (Tabela 4). 

 

TABELA 4: Produção de biomassa por compartimento e total de acácia (Acacia mangium) de 1 a 

4 anos de idade em resposta aos métodos de cultivos A0 (menos intensivo) e A1 (mais 

intensivo) 

Produção de biomassa seca  (t/ha) de Acácia 

Idade 
Folha Galho Casca Lenho Total 

A0 A1 A0 A1 A0 A1 A0 A1 A0 A1 

1 ano 2,21b* 3,52 a 1,41 b 2,21 a 0,15 a 0,35 a  0,48 b 0,58 a 5,67 b 6,73 a 

2 anos   2,86 b 3,59 a 2,53 b 3,99 a 0,74 a 0,88 b 2,9 b  3,57 a 6,7 b 7,02 a 

3 anos 2,11 a 2,29 a 3,18 b 3,8 a  0,96 a 1,15 b 3,61 b 4,11 a 9,87 b 11,34 a 

4 anos 5,67 b 6,73 a 6,7 b 7,02 a 6,02 b 9,55 a 9,51 b 12,26 a 28,01 b 35,57 a 

A0: Menos intensivo e A1: Mais intensivo.  
Os dados relativos às idades 1 e 2 anos de idade foram obtidos por Nóbrega (2014) 

Em que: * = Médias seguidas pela mesma letra minúscula, nas linhas, por idade, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey a 5% de significancia. 

 

Para a idade os 3 anos todos os compartimentos do cultivo mais intensivo (A1) 

apresentaram valores superiores aos obtidos, exceto para o componente folha pois se mostraram 

semelhantes. Os componentes lenho e galho se mostraram superiores aos demais.  

Comportamento semelhante foi encontrado para o componente lenho da espécie Acacia 

mearnsii por Behling et al. (2012), também aos 3 anos de idade com preparo inicial do solo 

com duas gradagens e aplicação de 50 g de NPK (5-30-15) por planta.  

Embora até o terceiro ano tenha havido aumento absoluto nos valores de folha e casca, 

a biomassa relativa desses componentes apresentou redução em função da idade, para o 

componente galho que também foi observado aumento absoluto. Entretanto, a distribuição 

relativa desse componente não apresentou grande variação ao longo do tempo. 

Os métodos de cultivos testados, conduziram a diferentes produções de biomassa dos 

diferentes compartimentos da parte aérea das plantas em 3 e 4 anos. De uma maneira geral, 

verificou-se que as maiores contribuições em biomassa nos diferentes compartimentos, aos 48 

meses, tiveram a seguinte ordem: lenho> galho > casca> folha. Resultados semelhantes foram 
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observados com Acacia meransi  aos 4 anos por Caron et al. (2015) e com Eucalyptus spp. por 

Barrichello et al. (2005). 

Nos dois últimos anos de estudo (3 e 4 anos) a acácia apresentou maior contribuição no 

compartimento lenho, o que segundo Simões et al. (2010) isso se explica devido a acácia 

apresentar alta capacidade de retranslocar nutrientes das folhas para outros tecidos da planta, o 

que lhe fornece ampla rusticidade, apresentando maiores proporções em seu lenho.  

Oliveira Neto et al. (2003), avaliando a produção e distribuição de biomassa em 

Eucalyptus camadulensis, verificaram que a produção foi influenciada pelo nível de adubação. 

Os autores também notaram que a produção de matéria seca por unidade de área aumentou com 

a aplicação de níveis crescentes de fertilizante e que as estimativas de produção de biomassa da 

madeira seriam maior que os outros compartimentos com o passar dos anos, devido a esse 

componente representar a maior proporção de matéria seca da parte aérea. 

É possível afirmar que o aumento de biomassa da acácia sofre influência do método de 

cultivo empregado. Onde no segundo ano, houve acréscimo de 3, 35 e 3,51 t ha -1 ano -1 para o 

cultivo A0 e A1, respectivamente.  No terceiro ano de idade o crescimento foi 3, 29 e 3,78 t ha 

-1 ano -1 para o cultivo A0 e A1, respectivamente, resultando em acréscimo de aproximadamente 

68% para A0 e 62 % para A1 do segundo para o terceiro ano avaliado. No quarto ano o 

acréscimo foi de 7, 00 t ha -1 ano -1 para o cultivo A0 e 8, 89 t ha -1 ano -1 para A1, resultando 

em um acréscimo do terceiro para o quarto ano de aproximadamente 35% para A1 e 32 % para 

A0. 

Drumond et al. (2008) afirmam que espécies exóticas, de modo geral, apresentam menor 

número de inimigos naturais selecionados, elas podem apresentar uma vantagem competitiva 

quanto às características silviculturais. Dessa forma, plantios dirigidos à exploração de sua 

biomassa são considerados uma excelente opção para que a Caatinga seja preservada. 

 

4 CONCLUSÕES 

O método de cultivo mais intensivo influenciou positivamente o crescimento e a 

produção de biomassa da espécie Acacia mangium. 

 A distribuição da produção de biomassa entre os compartimentos é dependente da idade 

e do tipo de cultivo. 

 O incremento na produção de biomassa é dependente do método de cultivo e idade, 

sendo o lenho o compartimento que apresentou maior produção, quando submetido ao cultivo 

mais intensivo de 1 a 4 anos de idade. 
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CAPÍTULO II 

 

CRESCIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BIOMASSA DE NIM 

(Azadirachita indica A. Juss) EM RESPOSTA AO MÉTODO DE CULTIVO  
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Crescimento, produção e distribuição de biomassa de nim (Azadirachta indica) em 

resposta ao método de cultivo  

 

RESUMO 

 

O Nim (Azadirachia indica A. Juss) é uma espécie de múltiplo uso que pertence a família 

Meliaceae. Por possuir diversos usos, o nim tem despertado a atenção de produtores, empresas 

e agricultores e seus produtos têm sido cada vez mais utilizados na área de agricultura. No 

entanto, silviculturais na região nordeste do Brasil ainda são escassos. Objetivou-se avaliar o 

crescimento, produção e distribuição de biomassa do nim, de 1 a 4 anos de idade, em resposta 

a dois diferentes métodos de cultivo. Foi instalado um delineamento experimental em blocos 

casualizados em esquema fatorial (4 anos x 2 métodos de cultivo), com dois tratamentos: N0 -

menos intensivo e N1 - mais intensivo, e quatro repetições, totalizando oito parcelas. Cada 

parcela possui área de 576 m² (24 m x 24 m), totalizando 4608 m² de efetivo plantio amostrado, 

com espaçamento entre plantas de 3 m x 3 m, sendo 64 plantas/parcela e parcela útil de 36 

plantas, sendo 28 plantas de bordadura.  No tratamento N1 teve um preparo inicial do solo onde 

utilizou-se utilizou-se esterco bovino (4,0 t/ha), super triplo (146,0 kg/ha) distribuídos em 

sulcos e calcário (2,0 t/ha) e NPK (6-30-6: 100 g/planta), em covas laterais. Onde no N0 foi 

aplicado apenas NPK (6-30-6: 100 g/planta), em covas laterais. O crescimento de cada árvore 

foi obtido pelas seguintes variáveis: DAP –Diâmetro Altura do Peito 1,3 m (cm), Altura (m). A 

partir destes dados foram calculados a área basal (m2/ha), volume (m3/ha-1) e Incremento Médio 

Anual (IMA) (m3/ha/ano). Para a obtenção da biomassa da parte aérea, uma árvore média de 

cada parcela foi abatida, e seus componentes (folhas, galhos, casca e lenho) separados, pesados 

e secos, obtendo-se biomassa fresca e seca.  O método de cultivo mais intensivo (N1) teve maior 

influência no crescimento em altura, DAP, volume e IMA. Como também para produção e 

distribuição de biomassa do nim, onde o lenho foi o compartimento que apresentou os as 

maiores médias. O preparo de solo, na linha de plantio, juntamente com a adubação de 

fundação, NPK, superfosfato triplo e calcário influenciaram positivamente o crescimento inicial 

e a produção volumétrica da espécie nim. Ressaltando assim a importância do manejo do solo 

adequado para o crescimento dessa espécie. 

 

Palavras-chave: Adubação. Manejo do solo. Produtividade florestal 
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ABSTRACT 

This study aimed to evaluate growth, production biomass distribution of three neem (Azadirachta 

indica A. Juss), from 1 to 4 years old in response to the method cultivation. The experimental 

design was a randomized block factorial  two treatments, less intensive (N0) and more intensive 

(N1), and four repetitions, totaling eight installments. Being the eight parcels of 576 m ² (24 m 

x 24 m), with spacing between plants of 3 m x3 m, being 64 plants/plot and useful portion of 

36 plants. In the treatment with N1 cultivation was used bovine manure (4.0 t/ha), super triple 

(146.0 kg/ha) distributed in furrows and calcareous (2.0 t/ha) and NPK (6-30 -6:100 g/plant), 

in pits side. All treatment N0 was applied NPK (6-30 -6:100 g/plant), in pits side. The growth 

of each tree was obtained by measuring the height (m) and diameter (cm). From these data were 

calculated the basal area (m2/ha), cylindrical volume (m3/ha), actual volume (m3/ha) and 

stacked volume (st/ha). 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 the studied variables showed different behaviors, where N1 treatment (more 

intensive) had greater influence in the growth, production and amount of biomass. The soil 

preparation, in the line of planting, along with the fertilizer Foundation, positively influences 

growth and volume production of species neem. Emphasizing as well the importance of 

appropriate soil management for the initial growth of the neem. 

 

Keywords: Fertilization. Forest productivity. Soil management.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Azadirachta indica A. Juss, popularmente conhecida como nim, é uma espécie da 

família Meliaceae, de origem asiática, natural de Burma e das regiões áridas da Índia, de clima 

tropicais e subtropicais, tolerante a altas temperaturas e resiste a longos períodos de seca. É uma 

espécie que apresenta rápido crescimento, bastante utilizada em reflorestamento ambiental, na 

produção de madeira e ornamentação urbana (NEVES & CARPANEZZI, 2008; ARAÚJO, 2010). 

Araújo, et al. (2000) afirmam que povoamentos mais maduros do nim podem produzir madeiras 

mais densas e com melhores características para fins energéticos.  

Praticamente todas as partes da planta são utilizadas, mostrando que as potencialidades de 

utilização do nim são inúmeras (BITTENCOURT et al., 2009). Tendo como principal produto o 

óleo retirado das sementes, que contém inúmeros compostos ativos, sendo a azadiractina o mais 

importante deles (NEVES, 2004). Além das sementes, as folhas, os ramos, as raízes, a madeira e a 
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casca do tronco podem ser utilizadas devido seu alto valor medicinal(MOURÃO et al., 2004). Esta 

espécie pode ser empregada em reflorestamentos, na medicina, em indústrias de cosméticos e de 

fertilizantes, e como fonte de inseticida natural, além de apresentar madeira de boa qualidade para 

energia e para fabricação de móveis (NEVES & NOGUEIRA, 1996; MOURÃO et al., 2004; 

NEVES, 2004).  

Na região nordeste do Brasil, o cultivo do nim tem aumentado, diante da capacidade de 

adaptação da espécie a climas mais secos e suas diferentes potencialidades de uso (MOURÃO et 

al., 2004; BITTENCOURT et al., 2009). Deste modo, é de fundamental importância a realização 

de estudos que propiciem informações silviculturais a longo prazo para essa espécie, inclusive no 

que se refere as fases de desenvolvimento e produção de biomassa dessa espécie ligadas ao preparo 

inicial do solo em que será inserida. 

Sabe-se que o conhecimento das fases de desenvolvimento de um povoamento florestal 

permite determinar práticas de manejo, como densidade de plantio e a realização de desbastes, que 

venham a favorecer a distribuição de biomassa nos compartimentos de interesse do silvicultor e a 

qualidade dos produtos florestais (SANQUETTA, et al. 2014). A alocação de biomassa nos diversos 

compartimentos das árvores apresenta substanciais mudanças com a idade do povoamento, que 

também depende da fertilidade do solo, densidade de plantio e espécies utilizadas (MILLER, 1984; 

BINKLEY et al. 1997). 

A quantificação da biomassa das árvores pode ser realizada através do emprego de 

modelos matemáticos, que estimam a biomassa de cada compartimento (BELLOTE & SILVA, 

2000). A estimativa da biomassa e a determinação e/ou quantificação de nutrientes contidos em 

cada compartimento podem ser usados como indicadores dos impactos provocados pela colheita 

florestal sobre o estoque de nutrientes do solo (MOCHIUTTI, 2007). 

Em estudos sobre a quantificação de biomassa em plantios de nim no nordeste brasileiro 

são escassos, não sendo possível compreender a dinâmica do crescimento e da produção de 

biomassa durante e ao final da rotação. O conhecimento desta dinâmica é necessário para a 

determinação de práticas de manejo que venham a assegurar a manutenção, ou até mesmo um 

aumento da produção ao longo das rotações. 

Nada mais vantajoso que a introdução em ambientes degradados ou não, de espécies que 

possam não apenas mitigar os efeitos da degradação do solo, mas dar condição para que o processo 

de sucessão vegetal tenha continuidade e com possíveis retornos econômicos aos agricultores, 

aliados a técnicas de preparo inicial do solo, contribuindo assim para uma melhor eficácia do 

plantio. 
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Desse modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento, produção e distribuição 

de biomassa de nim (Azadirachita indica.), de 1, 2, 3 e 4 anos de idade, em resposta ao método de 

cultivo. Onde os dados de 1 e 2 anos foram coletados por Nobrega, 2014. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Caracterização do local e solo 

 

O experimento foi conduzido na Área de Experimentação Florestal da UAECIA 

(Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias), EAJ (Escola Agrícola de Jundiaí 

em Macaíba, RN), UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Macaíba – RN. Foi 

implantado em Latossolo Amarelo, textura arenosa e topografia plana (BELTRÃO et al., 1975). 

O clima local é uma transição entre os tipos As e BSw segundo a classificação de Köppen, com 

temperatura média ao longo do ano de 27°C, sendo a máxima de 32°C e mínima de 21°C e 

estação chuvosa de outono e inverno. A caracterização química e física foi realizada na 

EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) (Tabela 1). 

 

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

UAECIA/EAJ/UFRN 

 Profundidade (cm) 

Característica 0-20 20-40  40-60  

Análise textural (g kg-1) 

Areia 909,00 866,00 791,00 

Argila 33,00 70,00 113,00 

Silte 58,00 64,00 96,00 

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++Al3+ (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 alumínio; V = Saturação por bases. 
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2.2 Implantação e tratos silviculturais do método de cultivo N0 (menos intensivo) e método 

de cultivo N1 (mais intensivo) 

 

As sementes de nim são provenientes de um pomar do sítio São Clemente (Macaíba, 

RN), Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMPARN em Natal, RN) e da EAJ respectivamente, 

utilizadas para produção de mudas. As mudas acácia foram produzidas no viveiro da EAJ, em 

saquinhos de mudas com 15 cm de diâmetro e 18 cm de altura, utilizando substrato 

convencional (esterco bovino mais areia 1:1, v/v). As mudas foram levadas para plantio em 

campo após dois meses da emergência, com média de 30 cm de altura.  

Foram realizadas duas gradagens cruzadas em toda a área experimental para a limpeza 

e preparo do solo para plantio. Após a gradagem, foram abertos sulcos com 40 cm de 

profundidade e 70 cm de abertura nas parcelas com cultivo N1, estas foram adubadas com 

esterco bovino e superfosfato triplo, depositados no fundo dos sulcos. Depois de realizada a 

adubação, os sulcos foram fechados e foram abertas covas com 20 cm de profundidade e 15 cm 

de diâmetro em todas as parcelas para o plantio. Após o plantio das mudas, foi aplicado 100 

g/planta de NPK na proporção 6-30-6 em duas covetas laterais com 10 cm de profundidade e 

15 cm de diâmetro, situadas a 15 cm da planta. Dois meses após o plantio, realizou-se a correção 

do solo com a aplicação de calcário (2,0 t/ha) nas parcelas de cultivo N1. O método de cultivo 

N1 foi realizado apenas a gradagem, abertura das covas e aplicação de NPK em proporções 

semelhantes ao cultivo N1 (Tabela 2). 

 

TABELA 2: Manejo realizado nos métodos de cultivos N0 e N1 utilizados nos plantios 

florestais de nim na Área de Experimentação Florestal da UAECIA, EAJ, UFRN 

DESCRIÇÃO TIPO DE CULTIVO 

N0 N1 

Gradagem cruzada     

Sulcos (40 cm x 70 cm)    

Esterco Bovino (4,0 t/ha)    

Super triplo (146,0 kg/ha)    

Covas (20 cm x 15 cm)     

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

Aplicação de Calcário (2,0 t/ha)    

N0: Menos intensivo e N1: Mais intensivo. 
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2.3 Coleta e análise de dados 

 

2.3.1 Crescimento  

 

A coleta de dados foi realizada de 1 a 4 anos de idade do plantio. Foram obtidas as 

medidas de altura da planta (m) com auxílio de régua graduada e diâmetro com fita métrica 

(circunferência, CAP), onde depois os dados foram transformados DAP. Os dados referentes à 

altura e diâmetro aos 3 e 4 anos foram analisados juntamente com os obtidos por Nóbrega 

(2014) aos 1 e 2 anos de idade. 

Foram realizadas estimativas áreal basal e volume sólido, com base nos dados 

dendrométricos coletados. Para estimativa do volume real foi utilizado um fator de forma de 

0,9 para a espécie estudada e para estimativa de volume empilhado foi utilizado um fator de 

empilhamento de 2,4. (ZAKIA, et al. 1990; ZAKIA et al. 1992; SILVA 2005). A partir das 

medidas diretas foram calculadas as medidas indiretas empregando as seguintes equações: 

 

𝒈𝒅𝒂𝒑 =
(𝑫𝑨𝑷)²

𝟒
∗ 𝝅                                                                                                                          (1) 

Sendo: gdap= área basal para DAP (m2);  

DAP = Diâmetro Altura do Peito (m);  

π (pi) = considerando de 3,1416; 

 

𝑽𝒄𝒊𝒍𝑯𝑻 = 𝒈𝒅𝒂𝒑 ∗ 𝑯𝑻                                                                                                                 (2) 

Sendo: VcilHT = volume cilíndrico para altura total (m3);  

Gdap= área basal para diâmetro na altura do peito (m2);  

HT = altura total (m); 

 

𝑽𝒓𝑯𝑻 = 𝑽𝒄𝒊𝒍𝑯𝑻 ∗ 𝟎, 𝟗                                                                                                                (3) 

Sendo: VrHT = volume real para altura total (m3);  

VcilHT = volume cilíndrico para altura total (m3);  

0,9 = valor utilizado como fator de forma (utilizado para a espécie estudada, Azadirachta 

indica); 
 

A partir dos valores obtidos das variáveis diâmetro, altura e volume para cada idade, 

foram calculados para cada árvore-amostra os incrementos médios anuais (IMA) com base na 

Equação 4. 

 

IMA =  
𝑌𝑡

𝑡0
                                                                                                                                (4) 

Em que: IMA = incremento médio anual; t0 = idade a partir do tempo zero; Yt = 

dimensão da variável considerada. 
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2.3.2 Produção e distribuição de biomassa  

 

Para a estimativa da produção de biomassa foi selecionado um indivíduo de porte 

médio da bordadura de cada parcela, tomando-se como base o DAP e H médios (Equação 5). 

As árvores selecionadas foram abatidas e separados os compartimentos. A massa fresca total 

das folhas, galhos, casca e lenho das árvores amostradas foram determinada em campo com 

balança de 20 kg. 

 

𝐷𝐴𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑜 = √(ΣDAP²/ni)         (5) 

Onde: 

 

ΣDAP – Somatório dos Diâmetros Altura do Peito; Ni – Número de indivíduos. 

 

Amostras de 300 g de cada compartimento, de cada planta abatida, foram colocados em 

saco de papel com orifícios para facilitar a secagem, e colocadas em estufa de ventilação forçada 

por 72 h a 60°C, para determinação da biomassa. 

Os dados referentes produção de biomassa aos 3 e 4 anos foram analisados juntamente 

com os obtidos por Nóbrega (2014) em 1 e 2 anos de idade, período em que a espécie passou 

por uma desrama artificial (1 ano de idade) e os mesmos estão incluídos na estimativa de 

biomassa total deste trabalho. 

 

2.3.3 Delineamento experimental e análise estatística  

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial (4 anos x 

2 métodos de cultivo), com dois tratamentos, menos intensivo (N0) e mais intensivo (N1), e 

quatro repetições, totalizando oito parcelas. Sendo as oito parcelas de 576 m² (24x24), 

totalizando 4608 m² de efetivo plantio amostrado, com espaçamento entre plantas de 3 m x 3 

m, sendo 64 plantas/parcela e parcela útil de 36 plantas, sendo 28 plantas de bordadura. 

Os testes de média, para altura, diâmetro basal e biomassa seca, foram realizados a 5% 

de significância, os efeitos de tratamento e ano foram testados pela Análise de Variância 

(ANOVA) pelo software R. 

As medidas de volume foram comparadas pelos seus valores médios de cada medida. 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel. Para análise estatística foi 

software R, sendo realizado a Análise de Variância (ANOVA). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Crescimento 

 

De acordo com a análise estatística, foi verificado que no decorrer dos anos o 

crescimento em altura foi maior e semelhante estatisticamente (P<0,5) para o terceiro e quarto 

ano de idade (N1). Em relação ao método de cultivo, o mais intensivo (N1) foi o que apresentou 

maior crescimento para a espécie (Tabela 3).  

O crescimento em DAP também se mostrou semelhante (P<0,05) no 3 e 4 anos de 

idade para a espécie, sendo o quarto ano o que apresentou o maior crescimento em relação as 

demais idades. Em relação ao método de cultivo, o mais intensivo (N1) apresentou resultado 

superior em relação ao método de cultivo menos intensivo (N0) (Tabela 3) 

 

TABELA 3: Altura (m) e DAP (cm) para nim (Azadirachta indica) de 1 a 4 anos de idade em 

resposta aos métodos de cultivos N0 (menos intensivo) e N1 (mais intensivo) 

Ano 
Altura Média Ano DAP Média 

N0 N1   N0 N1  

1 3.10 3.58 3.34 C 1 2.98 3.75 3.37 C 

2 4.70 5.13 4.91 B 2 5.50 6.72 6.11 B 

3 5.32 5.84 5.58 A 3 7.40 8.89 8.14 A 

4 5.20 5.96 5.58 A 4 8.32 9.74 9.03 A 

Média 4.58 b 5.13 a 4.85 Média 6.05 b 7.27 a 6.66 

N0: Menos intensivo e N1: Mais intensivo.  
Os dados relativos às idades 1 e 2 anos de idade foram obtidos por Nóbrega (2014) 

Mesmas letras maiúsculas entre anos (linhas) e mesmas letras minúsculas entre manejos (colunas), não diferem 

significativamente pelo teste Tukey (p=0,05). 

 

Constatou-se que o tratamento N1 (mais intensivo) com preparo de solo e a adubação 

de fundação teve maior crescimento em todas as idades em relação ao tratamento N0, 

ressaltando assim a importância do manejo do solo adequado para um bom desenvolvimento 

do Nim. (Tabela 3). 

 Caneo et al. (2013) verificaram que o plantio de espécies nativas em sulcos apresenta 

maior crescimento em altura e DAP quando comparadas com o plantio em covas, corroborando 

com os resultados obtidos neste trabalho. Os dados desse trabalho se mostraram superiores ao 

trabalho desenvolvido por Silva et al. (2007), onde o nim apresentou crescimento em altura de 

2,47 e 3,74 m aos 2 e 3 anos de idade, respectivamente. 

Em estudo desenvolvido por Moreira et al. (2013) no semiárido paraibano com o nim, 

observou valores semelhantes em relação ao presente estudo. Onde o nim chegou a 5,8 m de 
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altura e 4,80 cm de DAP aos 4 anos de idade. Isto sugere que a adaptação do Nim indiano a 

condição semiárida paraibana é semelhante ao comportamento da vegetação nativa.  

Araújo (1999) observou em um plantio em área experimental do CNPAF-EMBRAPA 

(GO), com idade de pouco mais de 4 anos, foram obtidos valores máximos para DAP de 6,34 

cm e para altura de 7,0 m. Verifica-se que estes valores são próximos aos valores encontrados 

neste trabalho. 

Estes resultados destacam a importância do preparo de solo e da adubação de fundação 

para o crescimento inicial. Onde uma outra explicação para esse bom desenvolvimento das 

plantas é que o mesmo se desenvolveu em solo arenoso, que devido a sua maior porosidade 

contribui para que os nutrientes tenham maior movimentação e maior facilidade para entrar em 

contato com o sistema radicular das plantas. 

Em relação a área basal e volume, observa-se que os valores obtidos no método de 

cultivo mais intensivo (N1) são superiores aos obtidos no menos intensivo (N0) (Figura 01). 

 

Figura 01: Área basal (m2/ha) e volume (m3/ha) do nim (Azadirachta indica) de 1 a 4 anos de idade 

em resposta aos métodos de cultivos N0 (menos intensivo) e N1 (mais intensivo)  

 

 

O nim teve um incremento em sua área basal de 7,04 m2/ha de 1 a 4 anos de idade, 

demonstrando um bom crescimento e boa adaptação da espécie na região em que foi 

implantado. Esses resultados se mostraram superiores ao desenvolvido por Araújo (2007) em 

área de vegetação nativa no semiárido paraibano, em que observou valores de desenvolvimento 

da espécie com área basal de 8,73 m² /ha com 7 anos de idade. Isto sugere que a adaptação do 

Nim indiano a condição semiárida é menor ao comportamento da condição climática tropical 

úmida, onde está inserido esse experimento em estudo. 
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Resultados inferiores foram encontrados por Moreira et al. (2013) em uma área de 

caatinga com 7 anos de idade, com espaçamento de 5 m x 5 m, observaram o crescimento em 

volume de 16, 14 m3/ha. E também para (ARAÚJO, 1999) em um plantio em área experimental 

do CNPAF-EMBRAPA (GO), com idade de pouco mais de 4 anos, foram obtidos valores para 

o volume de 15,52 m3/ha.  

Tomando como base os resultados obtidos nas avaliações verifica-se que o maior valor 

de incremento médio anual também foi influenciado pelo preparo inicial do solo, mostrando 

que o N1 (mais intensivo) demonstrou os maiores acréscimos em relação ao N0 (menos 

intensivo) (Figura 2). 

 

FIGURA 2: Incremento médio anual (m3/ha/ano) de nim (Azadirachta indica) de 1 a 4 anos de 

idade em resposta aos métodos de cultivos N0 (menos intensivo) e N1 (mais intensivo) 

 
             IMA N0: Menos intensivo e IMA N1: Mais intensivo.  

 

Observa-se que o incremento máximo para os dois tratamentos foi no terceiro ano de 

idade, 13, 43 m3/ha/ano (N1) e 8, 46 m3/ha/ano (N0) decrescendo no quarto ano de idade. 

Resultados inferiores foram encontrados por Moreira et al (2013) em um plantio em 

área de caatinga, com espaçamento de 5 m x 5 m, com pouco mais de 7 anos de idade. 

Neves (2004) comenta que o incremento médio anual do Nim não ultrapassa 12 -14 

m3/ha/ano para regiões semiáridas. Em plantios densos, na África, os dados de crescimento, em 

rotações de 8 anos, mostram que o IMA varia entre 5 a 9 m3/ha/ano, podendo chegar a 19 

m3/ha/ano. 

 

3.2 Produção e distribuição de biomassa 

 

O nim apresentou comportamento diferenciado em relação a sua produtividade 

considerando os valores de produção de biomassa, de 1 a 4 anos de idade. O método de cultivo 
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mais intensivo (N1) foi maior estatisticamente que o menos intensivo (N0). Observa-se que a 

produção de biomassa por compartimento e total aumentou com a idade (Tabela 4). 

TABELA 4: Produção de biomassa por compartimento e total de nim (Azadirachta indica) de 1 a 

4 anos de idade em resposta aos métodos de cultivos N0 (menos intensivo) e N1 (mais 

intensivo) 

Produção de biomassa seca  (t/ha) de nim 

Idade Folha Galho Casca Lenho Total 

 N0 N1 N0 N1 N0 N1 N0 N1 N0 N1 

1 ano 0,98 b 2,23 a 0,57 b 1,93 a 0,41 a 0,54 a 1,21 b 1,64 a 5,94 b 9,09 a 

2 anos 1,12 b 3,03 a 1,73 b 3,63 a 1,15 a 1,58 a 3,23 b  6,11 a 8,81 b 9,69 a 

3 anos 4,52 b 5,17 a  4,26 b 6,59 a 2,46 b 5,01 a 7,95 b  11,03 a 15,19 b    22,8 a 

4 anos 5,94 b 9,09 a 8,81 a 9,69 a 7,20 b 9,57 a 14,31 b 16,12 a 34,43 b   40,97 a 
N0: Menos intensivo e N1: Mais intensivo.  
Os dados relativos às idades 1 e 2 anos de idade foram obtidos por Nóbrega (2014) 

Em que: * = Médias seguidas pela mesma letra minúscula, nas linhas, por idade, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey a 5% de significância. 

 

 Observou-se que os métodos de cultivos testados, conduziram a diferentes produções 

de biomassa dos diferentes compartimentos da parte aérea das plantas em 3 e 4 anos. De uma 

maneira geral, verificou-se que as maiores contribuições em biomassa nos diferentes 

compartimentos, aos 4 anos, tiveram a seguinte ordem: lenho> galho > folha> casca. Resultados 

semelhantes foram observados com por Caron et al. (2015) e com Eucalyptus spp., por 

Barrichello et al. (2005), onde seguiram a mesma ordem: lenho> galho > folha> casca. 

 Aos 4 anos o nim apresentou os maiores níveis de biomassa no cultivo mais intensivo 

(N1) para todos compartimentos, contribuindo com: 11 % de folhas, 12 % de galhos, 12 % de 

casca e 20 % de lenho.  

Oliveira Neto et al. (2003), avaliando a produção e distribuição de biomassa em 

Eucalyptus camadulensis, verificaram que a produção foi influenciada pelo nível de adubação. 

Os autores também notaram que a produção de matéria seca por unidade de área aumentou com 

a aplicação de níveis crescentes de fertilizante e que as estimativas de produção de biomassa da 

madeira seria maior que os outros compartimentos com o passar dos anos, devido a esse 

componente representar a maior proporção de matéria seca da parte aérea. Corroborando com 

os resultados obtidos nesse trabalho. 
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4 CONCLUSÕES 

 

O método de cultivo mais intensivo influenciou positivamente o crescimento e a 

produção de biomassa do nim. 

 A distribuição da produção de biomassa entre os compartimentos é dependente do tipo 

de cultivo. 

 O incremento na produção de biomassa é dependente do método de cultivo e idade, 

sendo o lenho o compartimento que apresentou maior produção, quando submetido ao cultivo 

mais intensivo de 1 a 4 anos de idade. 
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CRESCIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BIOMASSA DE SABIÁ 

(Mimosa caesalpinifolia Benth) EM RESPOSTA AO MÉTODO DE CULTIVO 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o crescimento, produção e distribuição de biomassa do sabiá (Mimosa 

caesalpinifolia Benth) de 1 a 4 anos de idade, em resposta a dois métodos de cultivo (menos e 

mais intensivo). O delineamento experimental em blocos casualizados em esquema fatorial (4 

anos x 2 métodos de cultivo), com dois tratamentos (métodos de cultivo), menos intensivo (S0) 

e mais intensivo (S1), e quatro repetições, totalizando oito parcelas. Cada parcela possui área 

de  576 m² (24 m x24 m), totalizando 4608 m² de efetivo plantio amostrado, com espaçamento 

entre plantas de 3 m x 3 m, sendo 64 plantas/parcela e parcela útil de 36 plantas, sendo 28 

plantas de bordadura.  . No tratamento S1 teve um preparo inicial do solo onde utilizou-se 

esterco bovino (4,0 t/ha), superfosfato triplo (146,0 kg/ha) distribuídos em sulcos e calcário (2,0 

t/ha) e NPK (6-30-6: 100 g/planta), em covas laterais. Onde no S0 foi aplicado apenas NPK (6-

30-6: 100 g/planta), em covas laterais. O crescimento de cada árvore foi obtido pelas seguintes 

variáveis: DAP- Diâmetro Altura do Peito 1,3 m (cm), Altura (m). A partir destes dados foram 

calculados a área basal (m2/ha), volume (m3/ha-1) e Incremento Médio Anual (IMA) 

(m3/ha/ano). Para a obtenção da biomassa da parte aérea, uma árvore média de cada parcela 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 apresentaram 

comportamentos diferenciados, em que o tipo de cultivo influenciou diferentemente no 

crescimento e produção de biomassa. O método de cultivo mais intensivo influenciou 

positivamente o crescimento em altura, diâmetro e volume e IMA. A distribuição da produção 

de biomassa entre os compartimentos é dependente da idade e pelo tipo de cultivo. Sendo maior 

no cultivo menos intensivo, onde o lenho foi o único compartimento que apresentou maior 

produção, quando submetido ao cultivo mais intensivo de 1 a 4 anos de idade. 

 

Palavras-chave: Adubação. Manejo do solo. Produtividade florestal. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate growth, production biomass distribution of three sabiá (Mimosa 

caesalpinifolia Benth), from 1 to 4 years old in, in response to the method cultivation. The 

experimental design was a randomized block factorial  two treatments, less intensive (S0) and 
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more intensive (S1), and four repetitions, totaling eight installments. Being the eight parcels of 

576 m ² (24 m x 24 m), with spacing between plants of 3x3 m, being 64 plants/plot and useful 

portion of 36 plants. In the treatment with S1 cultivation was used bovine manure (4.0 t/ha), 

super triple (146.0 kg/ha) distributed in furrows and calcareous (2.0 t/ha) and NPK (6-30 -6:100 

g/plant), in pits side. All treatment N0 was applied NPK (6-30 -6:100 g/plant), in pits side. The 

growth of each tree was obtained by measuring the height (m) and diameter (cm). From these 

data were calculated the basal area (m2/ha), cylindrical volume (m3/ha), actual volume (m3/ha) 

and stacked volume (st/ha). 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 the studied variables showed different behaviors, where S1 treatment (more 

intensive) had greater influence in the growth, production and amount of biomass. The soil 

preparation, in the line of planting, along with the fertilizer Foundation, positively influences 

growth and volume production of species sabiá Emphasizing as well the importance of 

appropriate soil management for the initial growth of the sabiá. 

Keywords: Fertilization. Forest productivity. Soil management.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Mimosa caesalpiniaefolia Benth é uma Fabaceae, popularmente conhecida como sabiá, 

sansão do campo, unha de gato, angiquinho-sabiá (LORENZI, 2002). É uma espécie pioneira que 

ocorre tanto em formações primárias como secundárias, onde é comum ou frequente nas capoeiras., 

é típica da região nordeste do Brasil e em áreas de Caatinga, podendo ocorrer de forma natural no 

estado de Minas Gerais (CARVALHO, 2007). É uma das principais espécies lenhosas que compõe 

a vegetação nativa da Caatinga, espécie xerófila, muito resistente à seca, tendo melhor potencial de 

crescimento em locais chuvosos.  

É uma espécie utilizada em larga escala em plantios florestais em função seu rápido 

crescimento para a produção de estacas, lenha, cercas vivas, barreira quebra-vento e recuperação 

de áreas degradadas, além da utilização como forragem devido ao seu valor proteico e energético 

(BARBOSA et al., 2008). As suas folhas possuem alto valor forrageiro, e sua forragem é indicada 

para compor a dieta de manutenção de ruminantes, pois é nutritiva e palatável (SILVA, 2011). 

Apícola por excelência, o sabiá é apontado como um dos responsáveis por aumentar 

consideravelmente a produção de mel em algumas regiões do Nordeste brasileiro (MAIA-SILVA 

et al., 2012), e a infusão de sua casca tem sido prescrita para o tratamento de bronquites e ferimentos 

(CARVALHO, 2007). 
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Essa variedade de atributos tem exposto o sabiá a uma exploração frequente, o que torna 

evidente a necessidade de se utilizar alternativas sustentáveis que permitam a sua reposição ao meio 

ambiente. Apesar da importância dessa espécie para a região nordeste, o conhecimento sobre essa 

leguminosa ainda é incipiente, principalmente no que se refere aos aspectos silviculturais e 

nutricionais (MOURA et al., 2006). 

Sabe-se que o conhecimento das fases de desenvolvimento de um povoamento florestal 

permite determinar práticas de manejo, como densidade de plantio e a realização de desbastes, que 

venham a favorecer a distribuição de biomassa nos compartimentos de interesse do silvicultor e a 

qualidade dos produtos florestais (SANQUETTA, et al. 2014). A alocação de biomassa nos diversos 

compartimentos das árvores e da plantação florestal apresenta substanciais mudanças com a idade 

do povoamento, que também depende da fertilidade do solo, densidade de plantio e espécies 

utilizadas (MILLER, 1984; BINKLEY et al. 1997). 

Essa espécie é predominantemente encontrada em solos profundos, sobretudo em solos 

que apresentam textura arenosa. Devido a sua pouca necessidade por fertilidade e umidade dos 

solos, suporta bem, mesmo se a área for muito degradada, onde tenha havido movimentação de 

terra e exposição do subsolo (EMBRAPA, 2007). Para que ocorra um crescimento satisfatório após 

o plantio, é essencial proporcionar meios para que as mudas se desenvolvam, aumentando sua 

qualidade através de técnicas de manejo, dentre as quais a nutrição mineral (MARQUES et al., 

2006).  

A quantificação da biomassa das árvores pode ser realizada através do emprego de 

modelos matemáticos, que estimam a biomassa de cada compartimento (BELLOTE & SILVA, 

2000). A estimativa da biomassa e a determinação e/ou quantificação de nutrientes contidos em 

cada compartimento podem ser usados como indicadores dos impactos provocados pela colheita 

florestal sobre o estoque de nutrientes do solo (MOCHIUTTI, 2007). 

Em estudos sobre a quantificação de biomassa em plantios de sabiá são escassos, não sendo 

possível compreender a dinâmica do crescimento e da produção de biomassa durante e ao final da 

rotação. O conhecimento desta dinâmica é necessário para a determinação de práticas de manejo 

que venham a assegurar a manutenção, ou até mesmo um aumento da produção ao longo das 

rotações. 

Sabendo da importância do preparo inicial do solo para posteriormente inserir um plantio, 

nada mais vantajoso que a introdução, nesses ambientes (degradados ou não), de espécies que 

possam não apenas mitigar os efeitos da degradação do solo, mas dar condição para que o processo 

de sucessão vegetal tenha continuidade e com possíveis retornos econômicos aos agricultores. 
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Desse modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento, produção e distribuição 

de biomassa de sabiá (Mimosa caesalpinifolia.Benth), de 1, 2, 3 e 4 anos de idade, em resposta ao 

método de cultivo. Onde os dados de 1 e 2 anos foram coletados por Nobrega, 2014. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Caracterização do local e solo 

 

O experimento foi conduzido na Área de Experimentação Florestal da UAECIA 

(Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias), EAJ (Escola Agrícola de Jundiaí 

em Macaíba, RN), UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Macaíba – RN. Foi 

implantado em Latossolo Amarelo, textura arenosa e topografia plana (BELTRÃO et al., 1975). 

O clima local é uma transição entre os tipos As e BSw segundo a classificação de Köppen, com 

temperatura média ao longo do ano de 27°C, sendo a máxima de 32°C e mínima de 21°C e 

estação chuvosa de outono e inverno. A caracterização química e física foi realizada na 

EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) (Tabela 1). 

 

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

UAECIA/EAJ/UFRN 

 Profundidade (cm) 

Característica 0-20 20-40  40-60  

Análise textural (g kg-1) 

Areia 909,00 866,00 791,00 

Argila 33,00 70,00 113,00 

Silte 58,00 64,00 96,00 

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++Al3+ (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 alumínio; V = Saturação por bases. 
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2.2 Implantação e tratos silviculturais do menos intensivo (S0) e mais intensivo (S1) 

 

As sementes de sabiá são provenientes de um pomar do sítio São Clemente (Macaíba, 

RN), Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMPARN em Natal, RN) e da EAJ respectivamente, 

utilizadas para produção de mudas. As mudas acácia foram produzidas no viveiro da EAJ, em 

saquinhos de mudas com 15 cm de diâmetro e 18 cm de altura, utilizando substrato 

convencional (esterco bovino mais areia 1:1, v/v). As mudas foram levadas para plantio em 

campo após dois meses da emergência, com média de 30 cm de altura.  

Foram realizadas duas gradagens cruzadas em toda a área experimental para a limpeza 

e preparo do solo para plantio. Após a gradagem, foram abertos sulcos com 40 cm de 

profundidade e 70 cm de abertura nas parcelas com cultivo mais intensivo (S1), estas foram 

adubadas com esterco bovino e superfosfato triplo, depositados no fundo dos sulcos. Depois de 

realizada a adubação, os sulcos foram fechados e foram abertas covas com 20 cm de 

profundidade e 15 cm de diâmetro em todas as parcelas para o plantio. Após o plantio das 

mudas, foi aplicado 100 g/planta de NPK na proporção 6-30-6 em duas covetas laterais com 10 

cm de profundidade e 15 cm de diâmetro, situadas a 15 cm da planta. Dois meses após o plantio, 

realizou-se a correção do solo com a aplicação de calcário (2,0 t/ha) nas parcelas de cultivo 

mais intensivo (S1). O cultivo menos intensivo S0 foi realizado apenas a gradagem, abertura 

das covas e aplicação de NPK em proporções semelhantes ao cultivo S1 (Tabela 2). 

 

TABELA 2: Manejo realizado nos métodos de cultivos S0 e S1 utilizados nos plantios 

florestais de sabiá na Área de Experimentação Florestal da UAECIA, EAJ, UFRN 

DESCRIÇÃO TIPO DE CULTIVO 

S0 S1 

Gradagem cruzada     

Sulcos (40 cm x 70 cm)    

Esterco Bovino (4,0 t/ha)    

Super triplo (146,0 kg/ha)    

Covas (20 cm x 15 cm)     

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

Aplicação de Calcário (2,0 t/ha)    

S0: Menos intensivo e S1: Mais intensivo. 

 

2.3 Coleta de dados e análise de dados  

 

2.3.1 Crescimento  
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A coleta de dados foi realizada de 1 a 4 anos de idade do plantio. Foram obtidas as 

medidas diretas altura da planta (m) com auxílio de régua graduada e diâmetro com fita métrica 

(circunferência, CAP), onde depois os dados foram transformados DAP. Para medição do DAP 

do sabiá foi utilizada a metodologia proposta por Batista (2001) na qual árvores com bifurcação 

abaixo de 1,30 m implicam em dois ou mais fustes e, consequentemente, em dois ou mais 

DAP’s para uma mesma árvore. Os dados referentes à altura e diâmetro aos 3 e 4 anos foram 

analisados juntamente com os obtidos por Nóbrega (2014) aos 1 e 2 anos de idade. 

Foram realizadas estimativas de área basal e volume sólido, com base nos dados 

dendrométricos coletados. Para estimativa do volume real foi utilizado um fator de forma de 

0,9 para a espécie estudada (ZAKIA et al. 1992; SILVA, 2005; ZAKIA, et al. 1990). A partir 

das medidas diretas foram calculadas as medidas indiretas empregando as seguintes equações: 

 

 

𝒈𝒅𝒂𝒑 =
(𝑫𝑨𝑷)²

𝟒
∗ 𝝅                                                                                                                          (1) 

Sendo: gdap= área basal para DAP (m2);  

DAP = Diâmetro Altura do Peito (m);  

π (pi) = considerando de 3,1416; 

 

𝑽𝒄𝒊𝒍𝑯𝑻 = 𝒈𝒅𝒂𝒑 ∗ 𝑯𝑻                                                                                                                 (2) 

Sendo: VcilHT = volume cilíndrico para altura total (m3);  

Gdap= área basal para diâmetro na altura do peito (m2);  

HT = altura total (m); 

 

𝑽𝒓𝑯𝑻 = 𝑽𝒄𝒊𝒍𝑯𝑻 ∗ 𝟎, 𝟗                                                                                                                (3) 

Sendo: VrHT = volume real para altura total (m3);  

VcilHT = volume cilíndrico para altura total (m3);  

0,9 = valor utilizado como fator de forma (utilizado para a espécie estudada, sabiá); 
 

 

A partir dos valores obtidos das variáveis diâmetro, altura e volume para cada idade, 

foram calculados para cada árvore-amostra os incrementos médios anuais (IMA) com base na 

Equação 4. 

 

IMA =  
𝑌𝑡

𝑡0
                                                                                                                                (4) 

Em que: IMA = incremento médio anual; t0 = idade a partir do tempo zero; Yt = 

dimensão da variável considerada. 

 

2.3.2 Produção e distribuição de biomassa  
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Para a estimativa da produção de biomassa foi selecionado um indivíduo de porte 

médio da bordadura de cada parcela, tomando-se como base o DAP e H médios (Equação 5). 

As árvores selecionadas foram abatidas e separados os compartimentos. A massa fresca total 

das folhas, galhos, casca e lenho das árvores amostradas foram determinada em campo com 

balança de 20 kg. 

 

𝐷𝐴𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑜 = √(ΣDAP²/ni)         (5) 

 

Onde: 

 

ΣDAP – Somatório dos Diâmetros Altura do Peito; Ni – Número de indivíduos. 

 

Amostras de 300 g do compartimento de cada planta foram colocados em saco de papel 

com orifícios para facilitar a secagem, e colocadas em estufa de ventilação forçada por 72 h a 

60°C, para determinação da biomassa. 

Os dados referentes produção de biomassa aos 3 e 4 anos foram analisados juntamente 

com os obtidos por Nóbrega (2014) em 1 e 2 anos de idade, período em que a espécie passou 

por uma desrama artificial (1 ano de idade) e os mesmos estão incluídos na estimativa de 

biomassa total deste trabalho. 

 

2.3.3 Delineamento experimental e análise estatística  

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial (4 anos x 

2 métodos de cultivo), com dois tratamentos, menos intensivo (S0) e mais intensivo (S1), e 

quatro repetições, totalizando oito parcelas. Sendo as oito parcelas de 576 m² (24 m x 24 m), 

totalizando 4608 m² de efetivo plantio amostrado, com espaçamento entre plantas de 3 m x 3 

m, sendo 64 plantas/parcela e parcela útil de 36 plantas, sendo 28 plantas de bordadura. 

Os testes de média, para altura, diâmetro basal e biomassa seca, foram realizados a 5% 

de significância, os efeitos de tratamento e ano foram testados pela Análise de Variância 

(ANOVA) pelo software R. 

As medidas de volume foram comparadas pelos seus valores médios de cada medida. 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel. Para análise estatística foi 

software R, sendo realizado a Análise de Variância (ANOVA)  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Crescimento 

 

O crescimento do sabiá em altura se mostrou semelhante (P< 0,05) de 2 a 4 anos de idade. 

Sendo que o quarto ano a maior média e relação ao crescimento em altura dos 4 anos estudados. 

Em relação ao DAP, a espécie a presentou comportamento semelhante do 2 ao 4 ano, sendo que no 

terceiro ano a média relativa ao seu crescimento foi maior que nos outros anos analisados. Em 

relação ao método de cultivo, ambos os tratamentos se mostraram semelhantes estatisticamente (P< 

0,05) (Tabela 3).  

 

TABELA 3: Altura (m) e DAP (cm) para sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia) de 1 a 4 anos de idade 

em resposta aos métodos de cultivos S0 (menos intensivo) e S1 (mais intensivo) 

Ano 
Altura Média 

Ano 
DAP Média 

S0 S1  S0 S1  

1 3.11 3.23 3.17 B 1 2.05 2.34 2.19 C 

2 4.72 4.85 4.78 A 2 2.84 3.18 3.01 BC 

3 4.74 5.05 4.90 A 3 4.14 7.46 5.80 B 

4 4.90 5.45 5.18 A 4 4.65 5.23 4.94 AB 

Média 4.37 b 4.64 a 4.51 Média 3.42 a 4.55 a 3.99 

S0: Menos intensivo e S1: Mais intensivo.  
Os dados relativos às idades 1 e 2 anos de idade foram obtidos por Nóbrega (2014) 

Mesmas letras maiúsculas entre anos (linhas) e mesmas letras minúsculas entre manejos (colunas), não diferem 

significativamente pelo teste Tukey (p=0,05). 

 

O sabiá apresentou um crescimento em DAP maior para S1 (mais intensivo) de 14,8 % 

aos 3 anos e 12,3% aos 4 anos. Caneo et al. (2013) verificaram que o plantio de espécies nativas 

em sulcos apresenta maior crescimento em altura e DAP, quando comparadas com o plantio em 

covas, corroborando com os resultados obtidos neste trabalho. No trabalho desenvolvido por 

Silva et al. (2007), o sabiá apresentou rápido crescimento em altura comparadas a outras 

espécies, sendo observado em média, para o sabiá 2,58 e 3,88 m de altura em 1 e 2 anos de 

idade, respectivamente. Sendo inferior aos dados desse estudo. 

Dados semelhantes foram observados por Suassuna (2003) aos 6 anos de idade, onde o 

sabiá apresentou altura média de 5, 56 m, em região de caatinga.  

Estes resultados destacam a importância do preparo de solo e da adubação de fundação 

para o bom desenvolvimento em altura e DAP. Onde uma outra explicação para esse bom 

desenvolvimento é que o mesmo se desenvolveu em solo arenoso, que devido a sua maior 
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porosidade contribui para que os nutrientes tenham maior movimentação e maior facilidade 

para entrar em contato com o sistema radicular das plantas. 

Quanto a produção em volume, pode-se observar que o mesmo foi influenciado pelo 

método de cultivo, mostrando que o método de cultivo mais intensivo foi o que apresentou os 

maiores volumes de 1 a 4 anos de idade do sabiá (Figura 01) 

 

Figura 01: Área basal (m2/ha) e volume (m3/ha) do sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia) de 1 a 4 anos 

de idade em resposta aos métodos de cultivos S0 (menos intensivo) e S1 (mais intensivo)  

 
 

Em estudo desenvolvido por Alvarez et al. (2011) no semiárido Pernambucano com a 

Mimosa sp, observou valores semelhantes em relação ao presente estudo. Onde a Mimosa sp obteve 

volume de 12, 54 m3/ha. Isto sugere que a adaptação de espécies desse gênero a condição semiárida 

nordestina.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Suassuna (2003) considerando o 

espaçamento de 2 m x 2m, onde observou-se volume de 16, 5 m3/ha. Sobrinho (1974) estudando o 

potencial madeireiro do sabiá em Vale do Jaguaribe - CE, com idade de 5 anos volume de 12,42 

m³/ha e para área basal o valor observado foi 5,17 m2/ha. 

Os incrementos médios anuais (IMA’s) apresentados (Figura 2), mostram que o aumento no 

incremento foi maior no método de cultivo mais intensivo, mostrando que a produção máxima foi 

aos 3 anos para ambos os tratamentos, sendo maior para o S1 com 8, 16 m3/ha/ano e menor para S0 

com IMA de 2,35 m3/ha/ano. Observa-se que para ambos os tratamentos o incremento decresce no 

quarto ano de idade. 
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Figura 2: Incremento médio anual (m3/ha/ano) de sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia) de 1 a 4 anos 

de idade em resposta aos métodos de cultivos S0 (menos intensivo) e S1 (mais intensivo) 

 
 

Resultados semelhantes ao terceiro ano desse trabalho foram encontrados por Barros 

(2009) com IMA de 8,04, m³/ha/ano, que avaliou uma área de caatinga sob o regime de manejo 

florestal em Trindade – PE aos sete anos. O mesmo acontece aos quatro anos desse trabalho onde 

o IMA foi de 3, 25 m³/ha/ano, quanto às informações apresentadas por Riegelhaupt (2007) sobre 

a produtividade de Planos de Manejo Florestal na Caatinga, que indicaram um incremento médio 

anual entre 1,5 e 5 m³, com rotações que variam entre 10 e 15 anos. 

 

3.2 Produção e distribuição de biomassa 

 

Em relação a produção de biomassa, o sabiá apresentou comportamento diferenciado em 

relação a sua produtividade, considerando os valores de produção de biomassa, de 1 a 4 anos de 

idade. A produção de biomassa total aumentou com a idade (Tabela 4). 

 

TABELA 4: Produção de biomassa por compartimento e total de sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia) 

de 1 a 4 anos de idade em resposta aos métodos de cultivos S0 (menos intensivo) e S1 (mais 

intensivo) 

Produção de biomassa seca (t/ha) de sabiá 

Idade 
Folha Galho Casca Lenho Total 

S0 S1 S0 S1 S0 S1 S0 S1 S0 S1 

1 ano 1,76 a 1,84 a 2,3 b 3,04 a 0,36 a  0,43 a 2,08 b 2,45 a 6,50 b 7,76 a 

2 anos 1,23 a 1,0 b 2,87 a 1,82 b 0,89 a 0,79 a 4,89 b 5,31 a 9,88 a 8,92 b 

3 anos 1,03 a 0,66 b 4,51 a 2,59 b 0,72 a 0,83 a 7,08 b  8,15 a 13,34 a 11,23 b 

4 anos 5,09 a 5,66 a 6,74 a 5,73 b 5,62 a 5,31 a 8,63 b 10,84 a 29,85 a 30,98 a 
S0: Menos intensivo e S1: Mais intensivo.  
Os dados relativos às idades 1 e 2 anos de idade foram obtidos por Nóbrega (2014) 

Em que: * = Médias seguidas pela mesma letra minúscula, nas linhas, por idade, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey a 5% de significância. 
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O crescimento inicial, em 1 e 2 anos de idade, em biomassa do sabiá se mostra inferior 

quando comparada a demais espécies, como os dados obtidos por Nóbrega (2014) nos dois 

métodos de cultivo, o que pode estar relacionado com o seu crescimento que é considerado de 

lento a demorado.  

 Observou-se que os métodos de cultivos testados, conduziram a diferentes produções 

de biomassa dos diferentes compartimentos da parte aérea nos 3 e 4 anos de idade. De uma 

maneira geral, verificou-se que as maiores contribuições em biomassa nos diferentes 

compartimentos, aos 4 anos, tiveram a seguinte ordem: lenho> galhos > casca> folha. 

Resultados semelhantes foram observados por   Moura et al. (2006), que observaram que a 

biomassa seca dos diferentes componentes arbóreos em um povoamento de Mimosa 

caesalpiniifolia foi distribuída na seguinte ordem: lenho > galhos > casca > folhas, 

corroborando com os trabalhos de Drumond et al. (1996), nas espécies Newtonia 

contorta (DC.) Burkart e Endlicheria paniculata (Spreng.) Macbr. 

Por ter como característica bifurcações apresentou grande quantidade de lenho e galhos 

no método de cultivo menos intensivo (S0). Isso pode ser atribuído ao grande número de galhos 

com dimensão similar à do fuste, constituindo-se em uma característica peculiar dessa espécie 

(SUASSUNA, 1982). Mostrando um alto potencial para produção de estacas e lenha dessa 

espécie. Tendo como menor produção, a casca, Moura et al. (2006) que também encontraram 

resultado semelhante para esse compartimento, afirmam que afirma que essa é uma 

característica peculiar desta espécie, a alocação de pouca biomassa e nutrientes nas cascas.  

Resultados encontrados por espécies da mesma família que o sabiá, como a jurema-

preta que aos 5 anos de idade, apresentou biomassa total de 22.897,2 kg ha-1. Deste total, 

36,76% pode ser utilizado comercialmente, na forma de lenha, e 63,24%, representado por 

ramos finos (50,43%) e folhas (12,81%), pode ficar na área explorada e contribuir para a 

reciclagem de nutrientes (ARAUJO et al 2004). 

A maior produção no uso do NPK também foi notada em Eucalyptus saligna Smith e E. 

dunnii (Maid), por Schumacher (1995), e em três procedências de Acacia mearnsii Willd., por 

Caldeira et al. (2002). Tal fato é confirmado por Vitousek (1984), que constatou que o NPK 

que possui elevada eficiência na adubação de fundação, principalmente em áreas onde esses 

nutrientes se encontram em baixos teores. 
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CONCLUSÕES 

 

O método de cultivo mais intensivo influenciou positivamente o crescimento em altura, 

diâmetro e volume e IMA. 

 A distribuição da produção de biomassa entre os compartimentos é dependente da idade 

e pelo tipo de cultivo. Sendo maior no cultivo menos intensivo. 

 O incremento na produção de biomassa é dependente do método de cultivo e idade, 

sendo o lenho o compartimento que apresentou maior produção, quando submetido ao cultivo 

mais intensivo de 1 a 4 anos de idade. 
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