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RESUMO 

FERREIRA, Maraísa Costa, M.Sc., Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Janeiro de 

2016. Propriedades da madeira de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis e projeção de 

biomassa e energia em plantios de curta rotação localizados no município de Macaíba-RN. 

Orientadora: Rosimeire Cavalcante dos Santos. 

Dentro do contexto da necessidade por biomassa lenhosa, para fins energéticos, avaliações na 

qualidade da madeira fornecem informações importantes sobre o potencial combustível dessa 

matéria-prima, além de possibilitar a escolha do material genético adequado a ser implantado, 

visando elevada produção e eficiência energética. No estado do Rio Grande do Norte (RN), a 

madeira é largamente utilizada como fonte principal de energia em diferentes atividades dos 

setores industrial, comercial e residencial. A demanda por esse recurso é atendida, 

principalmente, pela extração de espécies da Caatinga, realizada sem o devido conhecimento 

acerca de sua dinâmica para um manejo adequado, caracterização do material ou estudo da 

influência dos fatores idade e material genético sobre as propriedades tecnológicas da 

madeira. O presente estudo foi dividido em dois capítulos, os quais foram estruturados em 

formato de artigo científico. O Capítulo I objetivou verificar o efeito da idade e material 

genético nas propriedades da madeira de clones de Eucalyptus urophylla S.T. Blake x 

Eucalyptus grandis (Hill) Maiden e indicar, com base nos resultados, o material com melhor 

potencial para fins energéticos implantado na área de experimentação florestal da Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UAECIA) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Painéis e Energia da Madeira (LAPEM) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), onde foi 

avaliada a madeira de três materiais genéticos (GG100; AEC0144 e AEC0224) para 

determinação da densidade básica (Kg.m-³), poder calorífico superior (Kcal.Kg-1), lignina 

Klason, teor de extrativos (%), holocelulose (%), assim como componentes da análise química 

imediata da madeira, teores de materiais voláteis (%), carbono fixo (%) e cinzas (%). O 

Capítulo II teve como objetivo projetar a produção de biomassa, lignina e energia, para os 

clones referenciados, até idades superiores às observadas no presente estudo (três anos), com 

auxílio de modelos de crescimento e produção do tipo povoamento total. As estimativas de 

crescimento e produção para o plantio foram realizadas até os seis anos de idade, com auxílio 

de modelo exponencial (não linear), para estudar o comportamento das variáveis de interesse: 

volume (m³.ha-1), massa seca (t.ha-1), massa de lignina (t.ha-1) e energia (MW.h.ha-1).  Os 

ajustes de regressão para cada clone foram efetivados com auxílio do Software Statistica 7.0. 

A partir das análises, observou-se que a idade influenciou as propriedades avaliadas na 

madeira, muitas vezes independentemente do material genético implantado; e o clone que se 

destacou para utilização energética foi o GG100, por apresentar madeira com valores elevados 

de densidade básica, elevados teores de lignina total e baixo teor de cinzas em todas as idades 

avaliadas. Observou-se, também, que o modelo para estimativa de crescimento e produção 

apresentou um bom ajuste para as diferentes variáveis no nível de detalhamento povoamento 

total. As estimativas de lignina e massa seca, principalmente, foram os parâmetros que 

apresentaram as melhores estimativas em todos os clones, conforme os valores obtidos para o 

coeficiente de correlação (R), que foi alto, e os baixos valores para o erro padrão (S). Não foi 

verificada estagnação da produção de volume, massa seca, lignina e energia, exceto na 

produção volumétrica do clone AEC0224, que apresentou idade ideal de corte por volta de 

5,92 anos. 

Palavras-chave: Madeira. Prognose. Energia. Rio Grande do Norte. Eucalipto. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

FERREIRA, Maraísa Costa, M.Sc., Federal University of Rio Grande do Norte, January, 2016. 

Properties of wood Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis and projection of biomass 

and energy in short rotation located in the municipality of plantations of Macaíba-RN. 

Advisor: Rosimeire Cavalcante dos Santos. 

Within the context of the need for woody biomass, for energetic purposes, quality evaluations 

of wood provide important information about the propellant potential of this starting material, 

besides allowing for a choice of the appropriate genetic material to be deployed, thereby 

seeking high production and energetic efficiency. In the State of Rio Grande do Norte (RN), 

wood is widely used as a major source of energy in different activities of the industrial, 

commercial and residential sectors. The demand for this resource is mainly met by the 

extraction of species of Caatinga, which is conducted without a proper knowledge about its 

dynamics for appropriate handling, characterization of the material or study of the influence 

of the factors age and genetic material on the technological properties of the wood. This study 

was divided into two chapters, which were structured in scientific paper format. The Chapter I 

had the objectives of verifying the effect of age and genetic material on the properties of the 

wood of clones of Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden and 

indicating, based on the results, the material with the best potential for energetic purposes 

deployed in the area of forestry experimentation of the Academic Unit Specialized in 

Agricultural Sciences (UAECIA) of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), 

Macaíba-RN. The analyses were held in the Laboratory of Panels and Energy of Wood 

(LAPEM) of the Federal University of Viçosa (UFV), where the wood of three genetic 

materials (GG100; AEC0144 and AEC0224)  was evaluated for determining the basic density 

(Kg.m-³), superior calorific power (Kcal.Kg-1), Klason lignin, extractive content (%) 

holocellulose (%), as well as components of the immediate chemical analysis of wood, 

volatile material contents (%), fixed carbon (%) and ashes (%). The Chapter II had the 

objective of planning the production of biomass, lignin and energy, for the referenced clones, 

until ages higher than the observed in this study (three years), with the aid of models of 

growth and production of the total population type. The growth and production estimates for 

planting were held until the age of six, with the aid of the exponential model (non-linear), 

with a view to studying the behavior of the variables of interest: volume (m³.ha-1), dry mass 

(t.ha-1), lignin mass (t.ha-1) and energy (MW.h.ha-1). The regression adjustments for each 

clone were performed with the aid of the Statistica 7.0 software. From the analyses, it was 

observed that age has influenced the properties evaluated on wood, often regardless of the 

deployed genetic material; and the clone that stood out for energetic use was the GG100, 

since it has presented wood with high values of basic density, high content of total lignin and 

low content of ashes in all evaluated ages. Moreover, it was observed that the model for 

growth and production estimate has presented a good adjustment for the different variables in 

the level of detail total population. Lignin and dry mass estimates were particularly the 

parameters that have presented the best estimates in all clones, according to the values 

obtained for the correlation coefficient (R), which was high, and the low values for the 

standard error (S). It has not been verified a stagnation of the production of volume, dry mass, 

lignin and energy, except in the production of the AEC0224 clone, which presented ideal age 

of cutting around 5,92 years. 

Keywords: Wood; Prognosis; Energy; Rio Grande do Norte; Eucalyptus. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

  

 No Nordeste do Brasil a madeira é utilizada em larga escala, não somente pelo setor 

doméstico (subsetor rural – 80%) (RIEGELHAUPT; PAREYN, 2010), como também pelos 

setores industrial e comercial, com destaque para as seguintes atividades: cerâmicas, fábricas 

de gesso, siderúrgicas, indústrias alimentícias, têxtil, além de olarias, padarias, casas de 

farinha e pequenas indústrias rurais. No Rio Grande do Norte (RN) as cerâmicas possuem 

representatividade, entre as unidades industriais consumidoras de elevado volume de madeira 

(PAREYN et al., 2013), com um consumo médio anual de 1.234,116 m³ (SEBRAE, 2013). 

 A baixa eficiência dos sistemas de queima tem demandado alto consumo deste 

recurso, que em conjunto com as características inerentes ao material vegetal empregado, 

extremamente variável, se caracterizam como fatores responsáveis pelo atraso tecnológico e, 

principalmente, elevação dos custos de produção das atividades do setor industrial (SEBRAE, 

2013). 

De acordo com Gariglio et al. (2010) as formas de atendimento a demanda por 

madeira consumida no Nordeste do Brasil provêm do manejo florestal sustentável, fonte 

secundária que atende apenas 6% do consumo total da região; do reflorestamentos e plantios 

florestais, os quais estão concentrados principalmente no estado da Bahia para oferta de 

carvão vegetal; ou ainda, através da extração sem planejamento da vegetação nativa.  

No RN e em outros estados da região, como Ceará, Pernambuco e Paraíba ocorrem à 

utilização da poda de frutíferas (ex.: cajueiro) e exploração da algaroba (espécie exótica) para 

atendimento da demanda industrial destas localidades. No entanto, a maior parte da madeira 

consumida, possui procedência da extração de espécies da Caatinga, um percentual em torno 

de 80% da oferta regional (GARIGLIO et al., 2010). A retirada desta madeira, em sua maior 

parte, ocorre sem planejamento, autorização de desmate e de forma não sustentável, o que 

acarreta em danos à vegetação, uma vez que a mesma não dispõe de um tempo suficiente para 

sua recuperação (PAREYN et al., 2013). 

Uma das alternativas para suprimento de madeira legal, além dos planos de manejo, 

são as áreas de reflorestamento que ainda são pequenas quando comparadas as outras regiões 

do Brasil. Vale salientar que existe algumas problemáticas referentes ao estabelecimento 

desses plantios florestais na região Nordeste, principalmente no que se refere à utilização de 

espécies que apresentem bom desenvolvimento em diferentes condições ambientais 

(RIEGELHAUPT; PAREYN; 2010). Portanto, a escolha do material apropriado para 
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implantação em determinada área, detentor de propriedades fundamentais ao uso final da 

madeira é um diferencial e implica em redução dos custos, principalmente, na fase inicial dos 

projetos, possibilitando desta forma maior competitividade ao setor florestal regional. 

Trabalhos de melhoramento de espécies do gênero Eucalyptus se concentram 

especialmente na seleção de materiais genéticos superiores, que forneçam madeira com 

propriedades adequadas para uma determinada finalidade, elevada produtividade em um 

menor tempo possível (FONSECA et al., 2010). No entanto, a madeira é uma matéria-prima 

que apresenta elevada variabilidade intrínseca a diferentes fatores além dos genéticos 

(BRASIL; VEIGA; MELLO, 1979), como: idade da árvore, fatores ambientais (clima, solo, 

disponibilidade de água e nutrientes, exposição à radiação solar entre outros), sua constituição 

química e anatômica (CASTRO, 2011)  

Os parâmetros tecnológicos da madeira são fundamentais no conhecimento da sua 

qualidade para os diferentes usos. Quando a finalidade é utilização energética possibilitam 

também indiciar entre os materiais avaliados, o melhor a ser implantado na região de estudo. 

Quirino et al. (2004) ressalta as seguintes análises para determinação desse material: poder 

calorífico, densidade e análise química. Além desses parâmetros, as características de 

crescimento e produção do plantio (TRUGILHO, 2010) são importantes e servem de base 

para predição e planejamento das florestas plantadas, em especial (DIAS et al., 2005), uma 

vez que são fornecidos dados qualitativos da madeira e numéricos acerca da produção 

energética do plantio. 

Neste contexto, a predição da produção torna-se uma ferramenta imprescindível para o 

conhecimento acerca do desenvolvimento do povoamento ao longo do tempo (CASTRO, 

2012), que em conjunto com parâmetros tecnológicos da madeira conferem informações para 

subsidiar o planejamento de investimentos acerca da produção de determinada espécie, na 

região a ser implantada (DIAS et al., 2005). As principais categorias de modelos são: em nível 

de povoamento, de distribuição de diâmetros e árvores individuais (CAMPOS; LEITE, 2009). 

Os modelos do tipo povoamento total são aplicados a partir de dados de inventários 

florestais, preferencialmente com parcelas permanentes e as estimativas de crescimento e 

produção ocorrem de variáveis como a idade, área basal e índice de sítio (DAVIS et al., 2005; 

CAMPOS; LEITE, 2009; DALGALLO, 2014). Trata-se de uma das categorias amplamente 

utilizada no Brasil, e embora as estimativas não expliquem o tamanho das árvores no 

povoamento, o seu emprego não se limita quando o uso final da madeira é para energia 

(CASTRO, 2012). 
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Diante do exposto, o objetivo principal do estudo foi avaliar a qualidade da madeira de 

Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden e projetar a produção de 

biomassa e energia, até idades superiores às observadas (3 anos), em plantios de curta rotação 

localizados na área de experimentação florestal da Unidade Acadêmica Especializada em 

Ciências Agrárias (UAECIA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no 

município de Macaíba - RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, M.AM.; VEIGA, R.A.A. e MELLO, H.A. Densidade básica da madeira de 

Eucalyptus grandis aos 3 anos de idade. Revista IPEF, Piracicaba, 1979. n.19, p.6376. 

CASTRO, A.F.N.M. Efeito da idade e de materiais genéticos de Eucalyptus sp. na 

madeira e carvão vegetal. Viçosa, MG, 2011. Dissertação (mestrado) Univesidade 

Federal de Viçosa. 

CASTRO, R.V.O. Modelagem de árvore individual para uma floresta estacional 

semidecidual utilizando redes neurais. Viçosa, MG, 2012. Tese (doutorado) 

Universidade Federal de Viçosa. 

DIAS, A. N.; LEITE, H. G.; NOGUEIRA, G. S.; RODRIGUES, F. L. Avaliação de métodos 

de ajuste de curvas de índices de local em povoamentos de eucalipto desbastados. 

v.29, n.5, p.741-747. Revista Árvore. Viçosa-MG, 2005. 

FONSECA, S. M.; RESENDE, M. D. V. DE; ALFENAS, A. C.; GUIMARÃES, L. M. S.; 

ASSIS, T. F. GRATTAPAGLIA, D. Manual prático de melhoramento genético do 

eucalipto. Ed. UFV: Viçosa, 2010. 

GARIGLIO, M.A. et al. (Org.). Uso sustentável e conservação dos recursos florestais da 

caatinga. Brasília: Serviço Florestal Brasileiro, 2010. 368 p. 

GALDINO, J.N.; TADEU, J.; GILKSANA, A. Estudo dos Principais Fornos do Setor de 

Cerâmica Vermelha do Estado do Rio Grande do Norte - RN, Relatório de Assessoria 

Técnica: Ctgas-er, 2014. 

IBÁ – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES. Relatório Ibá 2015. São Paulo. Brasília, 

2015.  

PAREYN, F., et al. (Org.) Cuidando da Caatinga. Associação Plantas do Nordeste (APNE) 

& Royal Botanic Gardens, Kew, 2013. 

QUIRINO, W. F.; VALE, A. T DO; ANDRADE, A. P. A. DE; ABREU, V. L. S.; 

AZEVEDO, A. C. S. Poder Calorífico da madeira e de resíduos 

lignocelulósicos. Biomassa e Energia, v.1, n.2, p.173-182, 2004. 

RIEGELHAUPT, E.M; PAREYN, F.G.C. A Questão Energética. In: GARIGLIO, M. A. et al 

(Org.). Uso sustentável e conservação dos recursos florestais da caatinga. Brasília: 

Serviço Florestal Brasileiro, 2010. Cap. 1. p. 65-75. 

SEBRAE. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Rio Grande do Norte. 

Diagnóstico da indústria de cerâmica vermelha do Rio Grande do Norte. Natal: 

SEBRAE-RN, 2013. 

TRUGILHO, P.F. Densidade básica e estimativa de massa seca e de lignina na madeira 

em espécies de Eucalyptus. Ciênc. agrotec.,  Lavras ,  v. 33, n. 5, p. 1228-

1239, Oct.  2010. 

 



17 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EFEITO DA IDADE E DO MATERIAL GENÉTICO NAS PROPRIEDADES DA 

MADEIRA DE Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) 

Maiden IMPLANTADOS NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA – RN  

RESUMO – No Estado do RN algumas atividades econômicas utilizam a madeira em seus 

processos produtivos como fonte principal de energia. A demanda por madeira para fins 

energéticos no referido estado é atendida, em sua maior parte, pela supressão de espécies do 

bioma Caatinga sem um planejamento adequado, caracterização do material ou estudo acerca 

da influência dos fatores idade e material genético sobre as propriedades tecnológicas da 

madeira empregada. Portanto, avaliar o desempenho de fontes alternativas em relação às 

nativas e a sua capacidade de fornecer madeira, com parâmetros quantitativos e qualitativos 

apropriados para produção energética, tem por finalidade favorecer o crescimento econômico 

da região em bases ambientalmente sustentáveis. O presente estudo objetivou verificar o 

efeito da idade e material genético nas propriedades da madeira de clones de Eucalyptus 

urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden e indicar, com base nos resultados, 

o material com melhor potencial para fins energéticos, implantado no município de Macaíba - 

RN. Determinou-se o poder calorífico superior (kcal.kg-¹), densidade básica (Kg.m-³), 

composição química estrutural e imediata da madeira de três clones (AEC0144, AEC0224 e 

GG100) nas idades de 1, 2 e 3 anos. As análises foram realizadas de acordo com as normas: 

ABNT NBR 8633; método descrito por Vital (1984); TAPPI 264 om-88 e TAPPI T 222 om-

88, modificado conforme Gomide e Demuner (1986); e ABNT NBR 8112. O experimento foi 

realizado segundo um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (clone x 

idade). Os dados foram submetidos à análise de variância. Quando estabelecidas diferenças 

entre eles, aplicou-se o teste de Tukey a 5% de significância. Os resultados experimentais 

demonstraram que houve efeito da idade nas propriedades da madeira, independente da 

variação entre clones, exceto para o poder calorífico superior. Com o desenvolvimento da 

idade, a densidade básica exibiu aumento e variação entre os materiais genéticos, enquanto 

que o teor de lignina diminuiu sem ocorrência de diferenciação entre os materiais. A análise 

química imediata, de modo geral, evidenciou efeito da idade em todos os parâmetros 

avaliados, porém a diferenciação entre os materiais genéticos ocorreu apenas para o teor de 

cinzas do clone GG100, que apresentou os menores valores. Ponderando unicamente as 

propriedades tecnológicas da madeira avaliada, para seleção rápida do melhor material 

genético a ser utilizado para fins energéticos, indica-se o clone GG100 por se destacar no 

presente estudo, com valores elevados de densidade básica, teor de lignina e baixo teor de 

cinzas nas idades avaliadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade. Madeira. Rio Grande do Norte. 

 

EFFECT OF AGE AND GENETIC MATERIAL ON THE PROPERTIES OF 

Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden WOOD DEPLOYED 

IN MACAÍBA-RN 
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ABSTRACT – In the State of RN, some economic activities make use of wood in their 

productive processes as main source of energy. The demand for wood for energetic purposes 

in the aforementioned state is mostly met by the withdrawal of species from the Caatinga 

without an appropriate planning, characterization of the material or study of the influence of 

the factors age and genetic material on the technological properties of the employed wood. 

Therefore, evaluating the performance of alternative sources in relation to the natives and 

their capacity of providing wood, with quantitative and qualitative parameters suited for 

energetic production, has the purpose of fostering the economic growth of the region in 

environmentally sustainable bases. This study had the objectives of verifying the effect of age 

and genetic material on the properties of the wood of clones of Eucalyptus urophylla S.T. 

Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden and indicating, based on the results, the material 

with the best potential for energetic purposes deployed in the city of Macaíba-RN. We have 

determined the superior calorific power (kcal.kg-¹), basic density (Kg.m-³), structural and 

immediate chemical composition of the wood of three clones (AEC0144, AEC0224 e GG100) 

in the ages of 1, 2 and 3 years. The analyses were held in line with the standards: ABNT NBR 

8633; method described by Vital (1984); TAPPI 264 om-88 and TAPPI T 222 om-88, 

modified according to Gomide and Demuner (1986); and ABNT NBR 8112. The experiment 

was accomplished according to a design fully randomized in factorial scheme (clone x age). 

The data were submitted to variance analysis. When differences among them were 

established, the Tukey’s test with 5% of significance was applied. The experimental results 

have demonstrated that there was effect of age on the properties of wood, regardless of 

variation among clones, except for the superior calorific power. With the development of the 

age, the basic density showed increase and variation among the genetic materials, whilst the 

lignin content decreased without occurrence of differentiation among the materials. In 

general, the immediate chemical analysis have shown the effect of age in all evaluated 

parameters, but the differentiation among the genetic materials occurred only for the content 

of ashes of the GG100 clone, which have presented the lowest values. By considering solely 

the technological properties of the evaluated wood, for quick selection of the best genetic 

material to be used for energetic purposes, we suggest the GG100 clone because it has stood 

out in this study, with high values of basic density, lignin content and low content of ashes in 

the evaluated ages. 

KEYWORDS: Quality. Wood. Rio Grande do Norte. 
 

1 INTRODUÇÃO 

O gênero Eucalyptus é uma das biomassas de proveniência florestal que se destaca 

como opção quando o objetivo é produção de madeira com fins energéticos, devido 

principalmente ao seu rápido crescimento e potencial produtivo em ciclo de curta rotação. As 

espécies e híbridos do gênero conferem ampla distribuição ecológica, o que permite seu 

desenvolvimento em diferentes regiões do país (PALUDO, 2013; FONSECA et al., 2010). 

Configura-se, portanto como uma alternativa interessante à extração de espécies nativas. 

A versatilidade da sua madeira permite a utilização em diversos segmentos do setor 

florestal (FONSECA et al., 2010) e seus múltiplos usos estão associados às suas 

características físico-químicas distintas, que vem sendo ressaltadas com o auxílio de 
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tecnologias de melhoramento aplicadas pelo setor industrial de base florestal (PEREIRA, 

2000). 

Plantios com o gênero Eucalyptus representam 71,9 % da área total de florestas 

plantadas no Brasil, o correspondente a 5,56 milhões de hectares, com maior distribuição nos 

Estados de Minas Gerais (25,2%), São Paulo (17,6%) e Mato Grosso do Sul (14,5%). Na 

região Nordeste a área plantada com árvores de eucalipto se concentram no Estado da Bahia, 

com 630.808 ha (IBÁ, 2015).  

No Nordeste, dentre as fontes primárias de energia, a madeira possui participação 

significativa na matriz energética da região, com um consumo expressivo nos setores 

residencial (53,4%), industrial (47,4%) e comercial (33,3%) (GARIGLIO et al., 2010). 

No setor residencial, a utilização da madeira está associada principalmente a 

procedimentos de cozimento, com estimativa de consumo por volta de oito milhões de 

toneladas ao ano, enquanto que o referente aos setores industrial e comercial, o consumo é de 

cinco milhões como fonte energética principal em processos de unidades de grande e pequeno 

porte, como: cerâmicas, indústrias alimentícias, fábricas de gesso, olarias, padarias, entre 

outras (PAREYN et al., 2013). 

No setor industrial, a representatividade do uso da madeira está relacionada a questões 

econômicas e ao baixo nível tecnológico de alguns segmentos, a exemplo, dos processos de 

conversão nas cerâmicas, unidades de grande porte com presença expressiva no estado do Rio 

Grande do Norte (RN), que empregam a madeira sem um estudo prévio das propriedades 

interessantes para sua utilização na queima direta. Parte significativa da madeira consumida 

pelos diferentes setores provém da Caatinga, bioma que tem suportado impactos ambientais 

negativos associados principalmente à forma não sustentável de exploração desse recurso e a 

carência de manejo apropriado (SILVA et al., 2009; SANTOS et al., 2013). 

Expandir a eficiência energética dos processos de conversão e estudos que 

contemplem os parâmetros tecnológicos da madeira, para geração de energia, bem como a 

influência de fatores, como idade e material genético, sobre os mesmos, podem se caracterizar 

como medidas importantes para minimizar impactos ambientais negativos decorrentes do 

consumo de madeira nativa. 

A madeira apresenta variabilidade entre as espécies, clones, além de sofrer influências 

significativas da idade (VITAL, 1984). De acordo com Brasil; Veiga e Mello (1979) os 

povoamentos jovens apresentam características comprovadamente diferentes, daqueles com 

idades mais avançadas. O fator idade é, portanto, importante na avaliação do crescimento e 
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produtividade de um povoamento, pois auxilia nos estudos de distribuição de biomassa entre 

os compartimentos da árvore, serve de base para avaliar o potencial produtivo do sítio, atua 

como um comparativo junto às práticas de manejo florestal e no que se refere ao uso 

energético, esse fator interfere nas propriedades da madeira e seu rendimento volumétrico 

(SANTANA, 2009). 

A potencialidade da madeira para geração de energia é determinada, principalmente, 

por suas propriedades físico-químicas que segundo Quirino et al. (2004), entre as principais 

características tecnológicas que indicam a qualidade da madeira para fins energéticos, estão: o 

poder calorífico, a densidade básica, análises da constituição química da madeira e umidade.  

Ao considerar a importância das culturas com o gênero Eucalyptus para o Brasil, a 

variedade de espécies e clones existentes, a demanda por biomassa lenhosa no estado do RN e 

a supressão de espécies do bioma Caatinga ocorrente sem a devida preocupação com a 

capacidade de sua regeneração, o presente estudo objetivou verificar o efeito da idade e 

material genético nas propriedades da madeira de clones de Eucalyptus urophylla S.T. Blake 

x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden e indicar, com base nos resultados, o material com melhor 

potencial para fins energéticos, implantado no município de Macaíba-RN. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização do presente estudo foram utilizadas madeiras provenientes de três 

materiais genéticos, híbridos de Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) 

Maiden implantados em espaçamento 3x3 na área de experimentação florestal da Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UAECIA) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), campus de Macaíba-RN (coordenadas centrais do plantio 05º 53’ 

57.56” S e 35º 21’ 33.59” W) (Tabela 1). A síntese dos dados de diâmetro em centímetros a 

1,30 m de altura (DAP), altura total em metros (Ht) e volume (m³.ha-¹.ano-¹) são apresentados 

na Tabela 1. 

Tabela 1 - Identificação e informações gerais dos materiais genéticos de eucalipto. 

Table 1 - Identification and general information of genetic material eucalyptus. 

Clone DAP (cm) Ht (m) IMA (m³ ha-¹ ano-¹) 

1* 2 3 1 2 3 1 2 3 

AEC0224 3,36 7,12 9,9 4,01 7,12 14 3,7 8,23 17.7 

AEC0144 3,90 7,78 11 4,64 9,86 10 2,4 13,9 24.2 

GG100 4,42 8,98 12 5,47 11,47 18 5,9 21,6 40.5 
Em que: Ht = média da altura total da árvore; DAP = média do diâmetro medido a 1,30 m de altura na árvore. 

*Idade (anos) = 1, 2 e 3. 
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Os clones foram desenvolvidos para a região de Minas Gerais e condições de baixa 

precipitação (a partir de 500 mm), com solo de textura arenosa. A área do plantio, por sua vez, 

apresenta solo do tipo Latossolo Amarelo com textura arenosa (86% areia, 7% argila e 7 % de 

silte em profundidades de 0-60 cm) e topografia plana (BELTRÃO et al., 1975). O clima da 

região varia, segundo a classificação de Köppen, entre os tipos As’ e BSh’, caracterizado por 

apresentar temperaturas elevadas ao longo de todo o ano e estação chuvosa no outono e 

inverno, com precipitações concentradas entre os meses de março a julho. A precipitação 

média anual é em torno de 1,200 mm com temperatura média anual de 26°C (CESTARO; 

SOARES, 2004; MACÊDO et al., 2007).  

O plantio possui uma área efetiva de 6,6 ha, a qual foi destinada 2,2 ha para cada 

clone. Foram instaladas seis parcelas permanentes de forma sistemática, com dimensões de 

324 m2 (18 m x 18 m) para realização das medições dendrométricas: altura e DAP (diâmetro a 

altura do peito – medido a 1.30 m do solo). A amostragem foi determinada para representação 

de uma parcela a cada 1,82 hectares, atingindo uma área amostrada equivalente a 6% da área 

total, amostragem superior à normalmente realizada em inventários de florestas plantadas 

(CAMPOS; LEITE, 2013).   

O período de avaliação decorreu até o terceiro ano de idade do plantio. Para realização 

das análises foram selecionadas quatro árvores de altura média de cada clone excluindo-se 

àquelas que, visualmente apresentavam defeitos (lesões provenientes de ataque biológico, 

presença de nós, fendas, entre outros) na região destinada as análises. Foram extraídos discos 

com 5 cm de espessura, em quatro pontos longitudinais do fuste: 0% (base a 10 cm do solo); 

25%; 50% e 75% da altura total da árvore para determinação da densidade básica (Db), poder 

calorífico superior (PCS) e análises químicas da madeira. 

As análises foram realizadas no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira 

(LAPEM) da Universidade Federal de Viçosa. O preparo das amostras envolveu a retirada da 

casca dos discos, em seguida, a partição do material em cunhas opostas, com corte incidindo a 

medula. Parte do material foi para determinação da densidade básica e o material 

remanescente encaminhado para ser seccionado, triturado e selecionado segundo a sua 

granulometria, destinado à determinação do poder calorífico e composição química estrutural 

e imediata da madeira. Todas as análises foram realizadas em amostras compostas. 

A densidade básica da madeira foi determinada de acordo com o método de imersão 

em água, descrito por Vital (1984). Os valores da densidade básica de cada clone foram 

obtidos a partir de uma média aritmética das densidades das respectivas cunhas. Para 
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determinação do poder calorífico, as amostras foram trituradas com moinho de laboratório 

tipo Wiley e classificadas em peneiras de 40/60 mesh, utilizando-se a fração de serragem 

retida na peneira de 60 mesh (ASTM, 1982). As amostras foram colocadas em estufa a 

103±2°C, até obter massa constante. A determinação ocorreu conforme metodologia descrita 

pela norma da ABNT NBR 8633 (ABNT, 1984), com auxílio de uma bomba calorimétrica 

IKA C 200. 

Para análise química as amostras de madeira foram transformadas em serragem, com 

auxílio de um moinho de laboratório tipo Wiley, de acordo com a norma 257 om-52 e 

posteriormente peneiradas, selecionando-se a fração que ficou retida na peneira n° 24 

internacional, com malha de 60 mesh (ASTM, 1982). 

Foi determinado o teor absolutamente seco da madeira, que mostra a porcentagem de 

material lenhoso presente na mistura madeira e água conforme a norma TAPPI 264 om-88 

(TAPPI, 1998). A extração e determinação do teor de extrativos da madeira foram realizadas 

em duplicatas, de acordo com a norma TAPPI 264 om-88, alterando a mistura etanol/benzeno 

por etanol/tolueno na proporção 1:2. 

Os teores de lignina insolúvel foram determinados em duplicata pelo método de 

Klason modificado de acordo com o procedimento proposto por Gomide e Demuner (1986), 

derivado da norma TAPPI T 222 om-88. A lignina solúvel foi determinada por 

espectrometria, conforme Goldschimid (1971), a partir da diluição das amostras provenientes 

da extração da lignina insolúvel. Em seguida foi determinado o teor de lignina total, através 

da soma dos valores encontrados para lignina insolúvel e solúvel. Com o somatório dos teores 

de extrativos e lignina total decrescidos de 100 foi obtido o teor de holocelulose. 

Na análise química imediata da madeira foram determinados os teores de materiais 

voláteis (MV), carbono fixo (CF) e teor de cinzas (CZ) em base seca (ABNT, 1986). As 

amostras foram moídas e peneiradas de acordo com a norma ABNT NBR 8112. O teor de 

materiais voláteis foi determinado pelo aquecimento da serragem a 950°C, em mufla. 

Inicialmente as amostras foram colocadas em cadinhos, em seguida tampadas e levadas à 

porta da mufla, por dois minutos, para aclimatação e, posteriormente, para o seu interior por 

mais nove minutos, totalizando onze minutos. O teor de cinzas foi determinado após a 

combustão completa da madeira, através do aquecido em mufla a 650°C, durante 6 horas. O 

teor de carbono fixo foi calculado pela soma dos teores de materiais voláteis e cinzas, 

subtraído de 100. 
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O experimento foi realizado segundo um delineamento inteiramente casualizado em 

esquema fatorial (Clone x Idade), considerando-se como níveis dos fatores os diferentes 

clones (AEC0144; AEC0224 e GG100) e idades (1; 2 e 3 anos). Os dados foram submetidos 

aos testes de Lilliefors para testar a normalidade, e Cochran para testar a homogeneidade das 

variâncias, em seguida, procedeu-se à análise de variância pelo teste F, sendo as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, com nível de significância de 5%. As análises estatísticas 

foram realizadas com o auxílio do programa R versão 2.13.1.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores médios para a densidade básica da madeira 

em função dos tratamentos.  

Tabela 2 - Densidade básica (Kg.m-³) da madeira em função da idade e clone. 

Table 2 - Basic density (g/cm³) of wood as a function of age and clone. 

Idade 

Db (Kg.m-³) 

Clone 
Média 

AEC0144 AEC0224 GG100 

1 339 Bb 343 Cb 371 Ba 351 

2 350 Bb 364 Bab 382 Ba 365 

3 412 Aab 396 Ab 422 Aa 410 

Média 0,365 0,365 0,39 
 

Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas entre linhas (Idade) e médias seguidas de mesmas letras 

minúsculas entre colunas (Clone) não diferem entre si ao nível de 95% de probabilidade, pelo teste Tukey. Em 

que: Db = Densidade Básica. 

Ocorreu aumento da densidade básica da madeira com o incremento da idade e 

diferença entre os materiais genéticos, em todas as idades. No primeiro ano o clone GG100 

apresentou maior valor para a densidade básica, diferindo estatisticamente dos demais. Os 

resultados obtidos no segundo ano demonstraram que o clone AEC0224 obteve valores 

semelhantes estatisticamente ao do clone GG100, enquanto que no terceiro ano, essa condição 

se alterou, passando os clones AEC144 e GG100 a apresentarem essa relação. Porém, o clone 

que se destacou e apresentou madeira com os maiores valores para a densidade básica, em 

todas as idades avaliadas foi o GG100. 

Trugilho et al. (1996) ao estudarem a influência da idade sobre características físico-

químicas e anatômicas da madeira de Eucalyptus saligna observaram os seguintes valores 

para a densidade básica: 375 Kg.m-3; 436 Kg.m-3 e 500 Kg.m-3 para madeira do primeiro, 

segundo e terceiro ano, respectivamente. Para o presente estudo verificou-se valores menores 

para as mesmas idades avaliadas, no entanto o clone GG100 no primeiro ano se aproximou 
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aos valores encontrados pelos autores referenciados. Castro (2011) ao avaliar o efeito da idade 

(3; 4; 5; 6 e 7 anos) e material genético na madeira para produção de carvão obteve valor em 

torno de 450 Kg.m-3, para densidade básica da madeira de um dos clones híbridos de 

Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis com 3 anos de idade, valor próximo ao 

encontrado para o clone GG100. 

Foi observado a influência da idade, com aumento significativo da densidade básica 

para a madeira de eucalipto, assim como constatado por diferentes estudos (TRUGILHO et 

al., 1996; CASTRO, 2011; CARNEIRO et al., 2014) e diferenciação entre os clones, como 

observado por Santos et al. (2012). 

A densidade representa a massa por unidade de volume e trata-se de um fator de 

determinação do peso da madeira (CAMPOS; LEITE, 2009). Conforme Carneiro et al. (2014) 

esta é uma propriedade importante que possui relação com a produção de energia por metro 

cúbico. A densidade básica da madeira reflete na quantidade de massa seca e na produção de 

energia por volume, importantes para os processos de conversão energética, como a queima 

direta da madeira, além da produção do carvão vegetal de maior qualidade (CARNEIRO et 

al., 2014). 

 Pereira (2012) ressalta que a densidade da madeira mais elevada está associada à 

madeira com fração maior de parede das fibras e poros com menores diâmetros e frequência, 

características anatômicas que podem favorecer o aumento da matéria lenhosa por unidade de 

volume. 

O incremento da densidade básica em função da idade se efetua de forma acentuada na 

fase juvenil e lenta na maturidade, com tendência a se manter constante. De maneira geral, a 

densidade básica da madeira apresenta baixo valor nas árvores com maior proporção de lenho 

juvenil, com elevação dos valores no decorrer da formação do lenho tardio (MENESES et al., 

2015). Além da idade, este parâmetro sofre variações relacionadas a diferentes fatores, como: 

constituição genética do material, fisiologia da árvore e a sua taxa de crescimento (SILVA, 

2010). 

Santos (2010) ressalta a contribuição da densidade básica no setor econômico, uma 

vez que madeiras com elevados valores para essa propriedade reduzem custos com fretes, em 

função do volume transportado e aumento da produtividade nos altos fornos, uma vez que o 

carvão oriundo de madeira com alta densidade tende a apresentar uma densidade energética 

também elevada, maior resistência e massa para comercialização. 
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Parâmetros tecnológicos da madeira, com espécies endêmicas ou ocorrentes na 

Caatinga, utilizadas em processos de queima direta no setor industrial têm sido referenciados 

em trabalhos desenvolvidos na região Nordeste, em idades superiores ao do presente estudo. 

Santos et al. (2013) ao estudarem o potencial energético da madeira de espécies provenientes 

do Seridó no estado do RN, com 20 anos de idade, obtiveram valores médios para densidade 

básica da madeira de Mororó (Bauhinia cheilantha), Jurema-preta (Mimosa tenuiflora), 

Pereiro (Aspidosperma pyrifolium) e Imburana (Commiphora leptophloeos) de 970 Kg.m-3; 

900 Kg.m-3; 620 Kg.m-3 e 290 Kg.m-3, respectivamente. Paes et al. (2013) ao avaliarem 

espécies de ocorrência no Semiárido Brasileiro, verificaram baixa variação para a densidade 

básica da madeira de espécies empregadas para fins energéticos: Jurema-preta (880 Kg.m-3); 

Jurema-vermelha (Mimosa arenosa) (830 Kg.m-3) e Angico-vermelho (Anadenanthera 

colubrina var. cebil) (780 Kg.m-3). 

Embora algumas espécies ocorrentes na Caatinga sejam consideradas pelos autores 

detentoras de elevados valores para alguns parâmetros tecnológicos da madeira, às mesmas 

apresentam ciclos de corte longo quando comparadas às espécies de rápido crescimento. Os 

benefícios diretos das florestas plantadas, portanto refletem em termos de produção, em um 

curto espaço de tempo, garantindo madeira para diferentes fins em bases sustentáveis, além de 

gerarem bens e serviços à sociedade. 

O valor médio geral para o poder calorífico superior da madeira dos clones avaliados 

foi de 4,628 kcal.kg-¹. A análise de variância não evidenciou diferença estatística significativa 

entre os valores, indicando que não houve efeito da idade e do material genético para este 

parâmetro. Comportamento semelhante para a variável poder calorífico superior foi observado 

por Protásio et al. (2014) e Paes et al. (2013), o primeiro trabalho avaliou a influência da 

idade na madeira de Eucalyptus spp. com 4 e 5 anos de idade, aproximadamente, e o segundo 

as características físico-química e energética de três espécies florestais do semiárido brasileiro 

(Angico-vermelho; Jurema-preta e Jurema-vermelha). 

Carneiro et al. (2014) ao determinarem a influência da idade de diferentes materiais 

genéticos de Eucalyptus sp., com 3; 4; 5 e 7 anos, visando produção de madeira para energia 

verificaram valores médios para o poder calorífico superior entre 4,660 kcal.kg-1 e 4,542 

kcal.kg-1, sendo encontrado valores dentro da faixa citada pelos autores pelo presente estudo, 

mesmo em idades inferiores. 



26 

 

 

 

Os clones avaliados apresentaram valores superiores aos obtidos para catingueira 

(4,442 kcal.kg-1) e imburana (4,478 kcal.kg-1), espécies da região Nordeste estudada por 

Santos et al. (2013). 

O poder calorífico superior é uma variável muito utilizada para a seleção de espécies, 

com características adequadas para produção de energia (CARNEIRO et al., 2014). Pereira 

(2012) ressalta valores médios para o poder calorífico superior dos principais componentes da 

madeira, como sendo de 3,989 Kcal.Kg-1; 3,206 Kcal.Kg-1 e 6,006 Kcal.Kg-1 para celulose, 

hemicelulose e lignina, respectivamente. A lignina é, portanto o componente mais energético, 

devido ao maior percentual de carbono e hidrogênio presente em sua estrutura (PEREIRA, 

2012). 

Para Quirino (2006), Castro (2011) e Vidaurre et al. (2012), o poder calorífico superior 

é mais variável entre as diferentes espécies e pouco alterável dentro de uma mesma espécie. 

Além da lignina, outros componentes químicos da madeira podem afetar o poder calorífico, 

como por exemplo, teores de extrativos e cinzas. No entanto, o teor de umidade se caracteriza 

como a variável que mais influência o poder calorífico, ocorrendo gasto de energia durante a 

combustão para a evaporação da água presente na madeira (CASTRO, 2011). 

Quando o intuito é geração de energia por intermédio da queima direta, a preferência é 

pela utilização de madeiras com alto poder calorífico, uma vez que esse parâmetro possui 

relação com o rendimento energético (CASTRO, 2011). 

Na Tabela 3 estão apresentados os valores da análise química estrutural da madeira em 

função da idade e clone. 
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Tabela 3 - Teores de lignina, extrativos e holocelulose em função da idade e clone. 

Table 3 - Levels of lignin, extractive and holocelulose according to age and clone. 

Parâmetros Idade 
Clone 

Média 
AEC0144 AEC0224 GG100 

Lignina Solúvel (%) 

1 5,40 Aa 4,05 Bb 3,66 Ab 4,37 

2 4,27 Bb 5,02 Aa 3,95 Ab 4,41 

3 3,96 Ba 4,45 Aba 4,39 Aa 4,27 

Média 4,37 4,60 4,07 
 

Lignina Insolúvel (%) 

1 23,0 Ab 27,4 Aa 27,2 Aa 25,90 

2 23,81 Aa 22,37 Ba 24,38 Aa 23,52 

3 23,8 Aa 22,80 Ba 25,30 Aa 24,00 

Média 23,60 23,60 25,30 
 

Lignina Total (%) 

1 28,43 31,47 30,9 30,27 A 

2 28,08 27,39 28,32 27,93 B 

3 27,75 27,26 29,74 28,25 B 

Média 28,02 a 28,16 a 29,41 a 
 

Extrativos (%) 

1 3,14 2,65 2,73 1,92 B 

2 4,32 2,98 3,29 2,84 A 

3 2,24 1,71 1,81 3,53 A 

Média 3,25 a 2,40 a 2,59 a 
 

Holocelulose (%) 

1 68,40 65,90 66,40 66,9 B 

2 69,70 70,90 69,90 70,1 A 

3 67,90 69,80 67,00 68,2 B 

Média 68,7 a 69,4 a 68,0 a 
 

Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas entre linhas (Idade) e médias seguidas de mesmas letras 

minúsculas entre colunas (Clone), para uma mesma variável, não diferem entre si ao nível de 95% de 

probabilidade, pelo teste Tukey. 

 

A madeira do clone AEC0144 no primeiro ano apresentou o maior valor para o teor de 

lignina solúvel, diferindo estatisticamente dos demais. No segundo ano, o clone AEC0224 

teve um aumento para este parâmetro, porém não diferiu do terceiro ano. O clone GG100 não 

apresentou variação dos valores médios de lignina solúvel com a idade, e com relação ao 

material genético ocorreu diferenciação, com exceção dos valores obtidos para o terceiro ano 

de idade (Tabela 3). 

O teor de lignina insolúvel do clone AEC0224 diminuiu a partir do segundo ano, 

enquanto que, os clones AEC0144 e GG100 demonstraram baixa interação com o fator idade, 

não ocorrendo variação nos valores de lignina insolúvel com o transcorrer da mesma. Não 

ocorreu distinção entre os clones para este parâmetro, exceto no primeiro ano para o clone 

AEC0224, que juntamente com o GG100 alcançaram os maiores valores para o teor de lignina 

insolúvel. Houve, portanto interação da idade e material genético no presente estudo (Tabela 

3). 
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Castro (2011) obteve valores médios para os teores de lignina solúvel e insolúvel de 

3,51% e 28,84%, respectivamente, com tendência significativa de diminuição com o aumento 

da idade para o primeiro parâmetro, semelhante ao resultado encontrado para o clone 

AEC0144 no segundo ano de idade;  e diferença não significativa entre os clones para o 

segundo parâmetro, condição que também foi verificada entre o material do presente estudo, 

com exceção da madeira do clone AEC0144 no primeiro ano. Valores superiores foram 

verificados para o teor de lignina solúvel e inferiores para o teor de lignina insolúvel, em 

todas as idades avaliadas, quando comparados com o trabalho citado. 

Verificou-se efeito da idade para o teor de lignina total, com diminuição dos valores 

médios a partir do segundo ano de idade, que por sua vez não diferiu estatísticamente dos 

valores observados para o terceiro ano. Não ocorreu diferença entre os materiais genéticos 

para este parâmetro, em nenhuma das idades avaliadas. O efeito da interação entre a idade e 

material genético não foi significativo, portanto não ocorreu dependência entre estes fatores 

(Tabela 3). 

A lignina dispõe de alta resistência térmica quando comparada as outras frações que 

participam da constituição da madeira, devido ao tamanho e arranjo de sua estrutura, polímero 

de natureza aromática, tridimensional e alto peso molecular, com degradação térmica em 

ampla faixa de temperatura (CASTRO, 2012; PEREIRA, 2012). Para madeira de espécies 

folhosas sem melhoramento genético, as proporções de lignina são em torno de 20% a 30% 

(PEREIRA, 2012). Atualmente, estudos em desenvolvimento na área de seleção de genes 

buscam ganhos em características que ressaltem a qualidade da madeira, como a elevação no 

teor de lignina. 

 Trugilho et al. (1996); Trugilho (2009), ressaltam a relação de decréscimo acentuado 

que encontraram para a lignina na madeira de Eucalyptus saligna do primeiro ao terceiro ano 

de idade, passando a se estabilizar a partir do terceiro e quarto ano. Essa tendência de acordo 

com Trugilho et al. (2014) tem relação com o início da formação da madeira adulta, que com 

a idade diminui o gradiente de variação na zona juvenil. 

Para o teor de extrativos na madeira dos clones avaliados observa-se que, ocorreu 

efeito da idade, porém sem variação entre os materiais genéticos e interação entre os fatores 

idade e clone (Tabela 3). Em folhosas estima-se uma composição média de extrativos em 

torno de 3 ± 2%. Os extrativos são, portanto, representantes de uma pequena porcentagem da 

massa da madeira (KLOCK, 2005). 
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Na produção de energia alguns extrativos colaboram para aumentar o poder calorífico 

da madeira (MORAIS, 2005), além disso, uma concentração maior também pode contribuir 

com o aumento desse poder de queima, devido à natureza das substâncias químicas 

envolvidas (SANTOS, 2010), a maior parte dos extrativos são voláteis e se degradam em 

baixas temperaturas, liberando energia (CASTRO, 2011). No entanto para o presente estudo 

esse comportamento não foi verificado, uma vez que ocorreu aumento no teor de extrativos 

com a idade e permanência dos valores médios para o poder calorífico da madeira, sem 

diferenciação significativa. 

A proporção de holocelulose na madeira dos clones sofreu influência da idade, com 

aumento dos valores médios no segundo ano e diminuição no terceiro. Não ocorreu diferença 

significativa entre os clones nas idades avaliadas e também não foi observada interação entre 

os fatores (Tabela 3). 

Santos (2010) obteve valores médios de holocelulose, lignina total e extrativos de 

65%; 32% e 5%. Castro (2012) encontrou para os mesmos parâmetros valores médios 

equivalentes a 64%, 32% e 3%, respectivamente. Valores próximos foram encontrados por 

Pinheiro (2013), ao estudar a influência das dimensões da madeira na secagem e propriedades 

do carvão vegetal. Paes et al., (2013) obtiveram, para madeira de espécies do Semiárido 

Brasileiro, empregadas na produção de energia, valores para holocelulose em torno de 60,28% 

a 68,20% e; variação do teor de lignina de 23,32% a 29,14%. Os valores observados, no 

presente estudo, foram superiores ou próximos aos referenciados para o teor de holocelulose 

(65.9% a 70.9%); lignina (27.26% a 31.47%) e extrativos (1.71% a 4.32%). 

A porção mais significativa de massa da madeira é representada pelos componentes 

estruturais, polissacarídeos (celulose e hemicelulose principalmente), e substâncias fenólicas 

(lignina) (SANTOS, 2010). Quando a finalidade é utilização da madeira para produção de 

energia, análises de sua composição química são importantes, uma vez que a degradação 

térmica dos diferentes constituintes da madeira ocorre em diferentes faixas de temperatura, e 

suas proporções interferem no desempenho energético da madeira (CASTRO, 2012).  

Na queima direta da madeira, a fração de holocelulose pode contribuir positivamente, 

através da liberação de matérias voláteis que formam a chama durante a degradação térmica 

(CASTRO, 2012). Porém, é a lignina que possui fundamental importância, por dispor de 

estabilidade a degradação térmica quando comparada a fração de holocelulose, obtendo como 

resultados de sua degradação, formação de voláteis de baixo peso molecular e formação de 

resíduos sólidos em temperaturas acima de 300 °C (PEREIRA, 2011). 
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Na Tabela 4 são apresentados os valores médios da análise química imediata em 

função da idade e clone. 

Tabela 4 - Análise química imediata da madeira em função da idade e clone. 

Table 4 - Immediate chemical analysis of wood according to age and clone. 

Parâmetro Idade 
Clone 

Média 
AEC0144 AEC0224 GG100 

Matérias Voláteis (%) 

1 84,5 83 84,2 83,9 B 

2 88 86,8 87,5 87,4 A 

3 87,4 85,8 86.4 86,5 A 

Média 86,8 a 85,4 a 86,2 a 
 

Carbono Fixo (%) 

1 14,3 15,8 15 15,0 A 

2 11,4 12,6 12,2 12,1 B 

3 12,2 13,6 13,4 13,0 B 

Média 12,5 a 13,9 a 13,4 a 
 

Cinzas (%) 

1 1,16 1,17 0,84 1,06 A 

2 0,63 0,58 0,39 0,53 B 

3 0,47 0,59 0,28 0,44 B 

Média 0,72 a 0,74 a 0,47 b   
Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas entre linhas (Idade) e médias seguidas de mesmas letras 

minúsculas entre colunas (Clone), para uma mesma variável, não diferem entre si ao nível de 95% de 

probabilidade, pelo teste Tukey. 

Na análise química imediata da madeira observou-se um aumento de matérias voláteis 

e diminuição no teor de carbono fixo e cinzas a partir do segundo ano. Não houve diferença 

significativa entre os materiais genéticos para a maioria das variáveis dessa análise, exceto 

para o teor de cinzas do clone GG100, que apresentou os menores valores para essa variável 

em todas as idades avaliadas. Não ocorreu interação entre os fatores idade e clone em nenhum 

dos parâmetros avaliados na química imediata (Tabela 4). 

Castro (2011) verificou efeito da idade e material genético para o teor de cinzas, com 

tendência a diminuição com o decorrer fator idade, enquanto que para o teor de matérias 

voláteis constatou-se aumento. Santos (2011) observou diferenciação significativa entre os 

materiais genéticos para os teores de matérias voláteis (13%) e carbono fixo (86%), enquanto 

que para o teor de cinzas (0,6%) essa influência não foi verificada, diferentemente dos 

resultados observados pelo presente estudo, que apresentou variação significativa apenas para 

o teor de cinzas do clone GG100. 

Para madeira extraída da região do Seridó, no estado do RN, Santos et al., (2013) 

obtiveram valores médios para os teores de matérias voláteis (79,64 % a 87,52 %) e carbono 

fixo (11,95% a 18,67%) próximos aos referenciados para madeira de eucalipto; enquanto que 

para o teor de cinzas (1,3% a 1,68%) os autores observaram valores mais elevados. 
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A composição química imediata fornece a porcentagem de material que se queima no 

estado gasoso (materiais voláteis), sólido (carbono fixo), além de prover indicação do material 

residual (cinzas) (BRITO et al., 1978). A proporção de matérias voláteis e carbono fixo 

influenciam as características de queima do material, no caso do primeiro, a queima ocorre 

rapidamente na forma gasosa e o segundo lentamente na fase sólida (BRITO, 1979). 

Conforme Carneiro et al. (2014), durante a queima direta da madeira, o carbono 

presente em sua constituição é totalmente consumido, no entanto na produção de carvão 

vegetal, o carbono é convertido em carbono fixo, responsável pela energia estocada no 

carvão. De acordo com Protásio et al. (2012) o teor de carbono fixo sofre influência direta da 

componente lignina, por possuir o maior teor de carbono se comparado aos demais 

componentes químicos da madeira. Foi observado para os clones avaliados, que houve 

diminuição tanto dos teores de lignina total, quanto de carbono fixo na madeira a partir do 

segundo ano. 

As pequenas quantidades de sais minerais (0,2 a 1%), presentes na estrutura da 

madeira são responsáveis pela produção das cinzas quando a madeira passa pelo processo de 

queima (PFEIL e PFEIL, 2015). O teor de cinza, assim como sua composição química, pode 

ser afetado por diferentes fatores, dos quais: disponibilidade de minerais presentes no solo 

(OLIVEIRA, 2003), espécie, posição da biomassa no vegetal, local de crescimento, e idade 

(BRAND, 2010). 

A diminuição ao longo da idade do teor de cinzas, condição observada nos clones 

avaliados pelo presente estudo a partir do segundo ano, pode estar relacionada conforme 

Castro (2011) com o estado nutricional em que a árvore se encontra naquele momento. 

Geralmente, a maior quantidade de nutrientes presentes nos componentes vegetais é 

observada em árvores mais jovens, por apresentar maior ritmo de crescimento que as árvores 

senis (BRAND, 2010). 

Teores de cinzas elevados não são desejáveis devido à redução da eficiência no 

processo de queima direta da madeira, necessidade de limpezas mais frequentes nos sistemas 

que utilizam esse recurso energético, além de danos aos equipamentos (PEREIRA et al., 

2013). Dentre os clones avaliados o GG100 obteve os melhores resultados para o teor de 

cinzas, por apresentar diminuição significativa com o desenvolvimento da idade. 

Os materiais genéticos avaliados apresentaram características interessantes para 

utilização da madeira como recurso energético, destacando-se o clone GG100 com densidade 

elevada, teores altos de lignina, baixo teor de cinza e maiores incrementos médios anuais. 
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Além do conhecimento dos parâmetros de qualidade da madeira descritos no presente estudo 

e suas variações com a idade e material genético, a produtividade é um ponto também 

importante e que deve ser avaliado em conjunto, pois permite obter dados quantitativos do 

desenvolvimento do povoamento e embasamentos para o manejo adequado, principalmente 

em locais ainda não detentores de histórico de produção da cultura de eucalipto, como o 

estado do RN.  

4 CONCLUSÃO 

Conforme resultados obtidos pelo trabalho, pode-se concluir que: 

 Os valores para os parâmetros tecnológicos da madeira dos clones avaliados estão dentro 

da faixa encontrada para o eucalipto em idades semelhantes ou superiores ao do presente 

estudo. 

 A idade influenciou as propriedades avaliadas na madeira, muitas vezes 

independentemente do material genético implantado. 

 O clone GG100 presentou valores elevados de densidade básica, lignina total e baixo teor 

de cinzas em todas as idades avaliadas, caracterizando-se como material de boa qualidade 

e maior potencial para utilização energética. 

 A produção do plantio deve ser também avaliada em conjunto as características 

tecnológicas da madeira, no intuito de subsidiar o melhor aproveitamento da madeira para 

uso energético. 
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CAPÍTULO II 

MODELAGEM E PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOMASSA, LIGNINA E 

ENERGIA ESTOCADAS EM FLORESTA DE Eucalyptus urophylla S.T. Blake x 

Eucalyptus grandis (Hill) Maiden NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

RESUMO – O estudo teve como objetivo projetar a produção volumétrica, de lignina e 

energia até os seis anos de idade, com auxílio de modelos do tipo povoamento total em clones 

de Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden implantados no Rio 

Grande do Norte (RN). Determinou-se o poder calorífico superior (kcal.kg-¹), a densidade 

básica (g/cm³) e o teor de lignina a partir das amostras de discos de madeira provenientes de 

pontos longitudinais do fuste (0%; 25%; 50% e 75%) de quatro árvores por clone (AEC0144, 

AEC0224 e GG100), com diâmetro e altura médios avaliados nas idades de 1, 2 e 3 anos. As 

estimativas de crescimento e produção para o plantio até os seis anos de idade foram obtidas 

com auxílio de modelo exponencial (não linear), utilizado para estudar o comportamento das 

seguintes variáveis: volume (m³.ha-1), massa seca (t.ha-1), massa de lignina (t.ha-1) e energia 

(MW.h.ha-1).  Os ajustes de regressão para cada clone foram realizados com auxílio do 

Software Statistica 7.0. As equações foram adequadas para estimativa das variáveis analisadas 

em todos os clones, com elevados valores para o coeficiente de correlação (R). Os melhores 

resultados foram apresentados principalmente nas estimativas de lignina e massa seca, em 

todos os clones, com elevado valor de correlação (R) e baixo valor para o erro padrão (S). 

Não foi verificada estagnação da produção de volume, massa seca, lignina e energia no 

período projetado, exceto na produção volumétrica do clone AEC0224, que apresentou idade 

ideal de corte por volta de 5,92 anos. De acordo com as análises do coeficiente de correlação e 

do erro padrão da estimativa, o modelo apresentou um bom ajuste para as diferentes variáveis 

utilizadas. 

Palavras-chave: Prognose. Energia. Idade. Povoamento Total. 

 

MODELING AND PROJECTION OF BIOMASS PRODUCTION, LIGNIN AND 

ENERGY STORED IN FORESTS OF Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus 

grandis (Hill) Maiden IN THE STATE OF RN 

ABSTRACT – This study had the objective of planning the volumetric production of lignin 

and energy until the age of six, with the aid of models of the total population type in clones of 

Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden deployed in the Rio 

Grande do Norte (RN). We have determined the higher calorific value (kcal.kg-¹), the basic 

density (g/cm³) and the lignin content from the samples of wooden disks originated from 

longitudinal points of the stem (0%; 25%; 50% e 75%) of four trees for each clone 

(AEC0144, AEC0224 and GG100), with average diameter and height evaluated in the ages of 

1, 2 and 3 years. The growth and production estimates for planting until the age of six were 

obtained with the aid of the exponential model (non-linear), which is used to study the 

behavior of the following variables: volume (m³.ha-1), dry mass (t.ha-1), lignin mass (t.ha-1) 

and energy (MW.h.ha-1). The regression adjustments for each clone were performed with the 

aid of the Statistica 7.0 software. The equations were appropriate for estimating the variables 
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analyzed in all clones, with high values for the correlation coefficient (R). The best results 

were mainly presented in the estimates for lignin, dry mass, in all clones, with high 

correlation value (R) and low value for the standard error (S). It has not been verified a 

stagnation of the production of volume, dry mass, lignin and energy in the period taken into 

account, except in the production of the AEC0224 clone, which presented ideal age of cutting 

around 5,92 years. According to the analyses of the correlation coefficient and the standard 

error of estimate, the model has presented a good adjustment for the different variables used. 

Keywords: Prognosis. Energy. Age. Total Population. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No manejo de florestas equiâneas, a fase de planejamento requer conhecimentos 

acerca dos processos de crescimento, que expressam mudanças ocorrentes na árvore, em 

especial no fuste; e produção, que é a acumulação volumétrica, ou de qualquer outra variável, 

em um dado período (CAMPOS; LEITE, 2009). A predição da produção pode ser realizada, 

em termos quantitativos, por diferentes métodos de modelagem, permitindo o conhecimento 

acerca do desenvolvimento do povoamento (CASTRO, 2012).  

Os modelos de crescimento e produção (MCP) empregados são sistemas de equações 

matemáticas capazes de projetar, em condições variáveis, aspectos da dinâmica do 

crescimento e produção, de forma representativa, em diferentes graus de detalhamento 

(DALGALLO, 2014). Além disso, fornecem estimativas dos estoques de crescimento do 

plantio e seu comportamento com o tempo, tendo aplicabilidade em atividades de manejo para 

compreender efeitos de diferentes tratamentos siviculturais empregados no povoamento 

(BINOTI et al, 2015). 

Conforme Oliveira et al. (2009) os MCP são importantes na projeção das mudanças 

nos sistemas biológicos dinâmicos, como a floresta, uma vez que disponibilizam informações 

pertinentes ao manejo dos povoamentos. Portanto, se faz necessário à atualização da 

modelagem, por se tratar de processos extremamente dinâmicos, como é o caso dos plantios 

clonais de eucalipto, principalmente em locais onde não se tem histórico de produção da 

cultura.  

As atividades do setor florestal se utilizam destes MCP, principalmente, para 

estimativa volumétrica, no intuito de quantificar a situação corrente desta variável e sua 

dinâmica ao longo do tempo (SOARES; LEITE; GÖRGENS, 2005), por intermédio de 

projeções. Existem diversos modelos desenvolvidos e ajustados para quantificar relações 

funcionais simples ou mais complexas, como, crescimento individual de árvores em função de 
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características próprias ou de árvores vizinhas e a distância entre as mesmas (CLUTTER et al., 

1983; DALGALLO, 2014; MIRANDA et al., 2015). 

Segundo Campos e Leite (2009) a diversidade de alternativas de modelagem da 

dinâmica dos povoamentos florestais justifica a ocorrência de classificações diferentes, para 

modelos de crescimento, dentre as quais os autores ressaltam a classificação quanto à 

estrutura (nível de detalhamento) e o tipo de aplicação (condições correntes e futuras). As 

principais categorias de modelos são: em nível de povoamento, de distribuição de diâmetros e 

árvores individuais. 

Os modelos do tipo povoamento total são aplicados a partir de dados de inventários 

florestais, preferencialmente com parcelas permanentes e as estimativas de crescimento e 

produção ocorrem de variáveis como a idade, área basal e índice de sítio (CAMPOS; LEITE, 

2009; DALGALLO, 2014). Estes não explicam, de forma direta, a variação do tamanho das 

árvores dentro de um povoamento (CAMPOS; LEITE, 2009). No entanto, de acordo com 

Castro et al. (2013) esta categoria atende aos interesses da maioria dos usuários, 

caracterizando-se como a mais utilizada pelas empresas florestais do Brasil, em 

planejamentos para produção de madeira de uso único, como, por exemplo, para destinação 

energética, alvo do presente estudo.  

Conforme Campos et al. (2001) os modelos do tipo distribuição de diâmetros 

possibilitam estimar a produção por classes de diâmetros, sendo de acordo com Campos e 

Leite (2009) uma categoria importante para o manejo do plantio com fins em multiprodutos 

da madeira.  O modelo de árvores individuais por sua vez possui como unidade básica de 

modelagem a árvore, e pode ser subdividido em submodelos formados basicamente por 

funções de crescimento em diâmetro, altura e sobrevivência (CAMPOS; LEITE, 2009). Esta 

categoria é pouco empregada no Brasil, devido principalmente ao manejo que ocorre nas 

florestas implantadas (CAMPOS et al., 2001), a quantidade de submodelos que o constitui e a 

escassez de dados adequados para seu ajustamento (CASTRO et al., 2013).  

Diferentes fatores podem comprometer a produtividade do plantio de eucalipto, 

causando alterações na qualidade da madeira produzida, são eles: fatores climáticos, tipo de 

solo, espécie, material genético, tratamentos silviculturais, presença de pragas, doenças e o 

fator idade. A idade é um importante fator em avaliações da qualidade da madeira uma vez 

que, a dinâmica dos parâmetros ao longo do tempo sofre variações, ainda pouco conhecidas 

para florestas plantadas no estado do Rio Grande do Norte (RN). 
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As propriedades da madeira interferem em vários processos de sua utilização e para 

avaliação da qualidade dessa matéria-prima destinada à produção de energia, além dos 

parâmetros tecnológicos, as características de crescimento do povoamento devem ser 

consideradas, uma vez que altera a produção de massa seca individual ou por área 

(TRUGILHO, 2010; GONÇALVES, 2012). Conhecer o comportamento dos mesmos ao 

longo do tempo resulta em uma precisa definição do ciclo da floresta (idade de corte) com 

reflexos significativos nos custos de produção (DALGALLO, 2014), além de proporcionar 

embasamento para escolha do manejo adequado, visando o suprimento da demanda por 

madeira para os diferentes setores dependentes dessa matéria-prima. 

No intuito de definir uma melhor utilização do estoque, a modelagem do crescimento e 

da produção que considere variáveis, como: volume, massa seca, massa de lignina e energia 

no povoamento, em função da idade, podem fornecer informações para o planejamento da 

produção de madeira, sendo considerada mais um dos indicativos para definir a qualidade da 

madeira para fins energéticos. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 

projetar a produção volumétrica, de lignina e energia para clones de Eucalyptus urophylla 

S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden implantados no município de Macaíba – RN, 

até idades superiores ao do presente estudo, com auxílio de um modelo de crescimento e 

produção do tipo povoamento total. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Neste estudo foi utilizado povoamento clonal híbrido de Eucalyptus urophylla S.T. 

Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden não desbastados, implantados na área de 

experimentação florestal da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

(UAECIA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), campus de Macaíba-

RN (05º 53’ 57.56” S e 35º 21’ 33.59” W e altitude média de 56 m). 

O clima da área varia, segundo a classificação de Köppen, entre os tipos As’ e BSh’, 

caracterizado por apresentar temperaturas elevadas ao longo de todo o ano e estação chuvosa 

no outono e inverno, com precipitações concentradas entre os meses de março a julho. A 

precipitação média anual é em torno de 1,200 mm com temperatura média anual de 26°C 

(CESTARO e SOARES, 2004). A área do plantio apresenta Latossolo Amarelo, com textura 

arenosa (86% areia, 7% argila e 7 % de silte em profundidades de 0-60 cm) e topografia plana 

(BELTRÃO et al., 1975). 
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Os três materiais genéticos empregados no plantio (GG100, AEC0144 e AEC0224) 

foram implantados em espaçamento 3 x 3 m, com área efetiva correspondente a 6,6 ha, a qual 

foram instaladas 12 parcelas permanentes de 324 m2 (18 m x 18 m) para realização de 

medições dendrométricas periódicas anuais (aos 1, 2 e 3 anos). 

Os fatores de forma foram calculados após a cubagem rigorosa de 3 árvores por clone 

(SOARES et al., 2011). 

Os volumes totais das árvores em cada idade, de cada clone, foram estimados 

utilizando o respectivo fator de forma, de acordo com a seguinte fórmula (2.1): 

12 00.Ht.ff.400π.dapVt          (2.1) 

Em que: 

Vt = Volume total da árvore (m³); 

dap = diâmetro à 1,3 m de altura (cm); 

Ht = Altura total (m) 

ff = fator de forma das árvores. 

A síntese dos dados de diâmetro em centímetros a 1,30 m de altura (dap) e altura total 

em metros (Ht) e volume (m³.ha-¹.ano-¹) é apresentada na Tabela 1. 

Tabela  1 - Dados do povoamento de Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis 

(Hill) Maiden, referentes ao período de 2012 -2014. 

Table 1 - Settlement data of Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) 

Maiden, for the period from 2012-2014. 

Material 

Genético 

DAP (cm) Ht (m) Volume (m³.ha-¹.ano-¹) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

GG100 4,42 8,98 12 5,47 11,47 18 5,9 38,0 104,9 

AEC0144 3,90 7,78 11 4,64 9,86 10 2,4 10,9 45,4 

AEC0224 3,36 7,12 9,9 4,01 7,12 14 3,7 18,0 49,5 
Em que: DAP = média do diâmetro medido a 1,30 m de altura na árvore; Ht = média da altura total da árvore e; 

Idade (anos) = 1; 2 e 3.  

Para obtenção dos valores dos parâmetros de qualidade da madeira, foram utilizados, 

em cada medição, amostras de discos de madeira com 5 cm de espessura provenientes da 

colheita de quatro árvores de diâmetros e alturas médias de cada clone, extraídos de quatro 

pontos longitudinais do fuste: 0% (base a 10 cm do solo); 25%; 50% e 75% da altura total da 

árvore, durante os anos avaliados (2012 a 2014). As análises foram realizadas no Laboratório 

de Painéis e Energia da Madeira (LAPEM) da Universidade Federal de Viçosa, onde se 
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determinou a densidade básica, poder calorífico superior e lignina Klason, em amostras 

compostas. 

A densidade básica da madeira foi determinada de acordo com o método de imersão 

em água, descrito por Vital (1984). O poder calorífico superior da madeira foi determinado de 

acordo com a metodologia descrita pela norma da ABNT NBR 8633 (ABNT, 1984), 

utilizando-se uma bomba calorimétrica adiabática. Os teores de lignina insolúvel foram 

determinados em duplicata pelo método de Klason modificado de acordo com o procedimento 

proposto por Gomide e Demuner (1986), derivado da norma TAPPI T 222 om-88. A lignina 

solúvel foi determinada por espectrometria, conforme Goldschimid (1971), a partir da 

diluição das amostras provenientes da extração da lignina insolúvel. Em seguida foi 

determinado o teor de lignina total, através da soma dos valores encontrados para lignina 

insolúvel e solúvel. Os valores médios para os parâmetros avaliados se encontram na Tabela 

2. 

Tabela  2 - Densidade básica (Kg.m-³), e poder calorífico superior (kcal.kg¹) e teor de 

Lignina de madeira de Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden, 

referente aos três anos de medição. 

Table 2 - Basic density (Kg m-³), and higher calorific value (kcal.kg-1) and lignin content of 

Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden, for three years. 

Material Genético 
Db (Kg.m-³) PCS (Kcal.kg-1) Percentual de Lignina (Kg.m-³) 

1* 2 3 1 2 3 1 2 3 

GG100 371 382 422 4,650 4,602 4,640 30,9 28,3 29,7 

AEC0144 339 350 412 4,635 4,615 4,669 28,4 28,1 27,8 

AEC0224 343 364 396 4,596 4,615 4,631 31,5 27,4 27,3 
Em que: Db = Densidade Básica; PCS = Poder Calorífico Superior e; *Idade (anos) = 1; 2 e 3. 

A massa seca de madeira por hectare (t.ha-1) de cada clone foi obtida a partir da 

densidade básica (kg.m-³) multiplicada pela produção volumétrica (m³.ha-1) (2.2):  

MS (t.ha-1) = DB x Vol         (2.2) 

                        1000 

Em que: 

MS = Massa Seca (t.ha-1); 

DB = Densidade Básica (Kg.m-³); 

Vol = Volume (m³.ha-1). 
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A massa de lignina total por hectare (t.ha-1), de cada clone, foi obtida a partir da massa 

seca de madeira por hectare (t.ha-1) multiplicada pelo percentual de lignina total de cada 

clone, em cada idade (2.3). 

ML (t.ha-1) = MS x LT         (2.3) 

                         100 

Em que: 

ML = Massa de Lignina (t.ha-1); 

MS = Massa Seca (t.ha-1); 

LT = Teor de Lignina Total (%). 

Para o cálculo da energia por hectare, por clone, em cada idade, expressa em MW.h. 

ha-1, foi utilizada a expressão a seguir, conforme Santos (2010) (2.4): 

Energia (MW.h.ha-1) = 
1.000

1
.

860

MS x PCS        (2.4) 

Em que:  

MS = Massa Seca; 

PCS = Poder Calorífico Superior. 

 

Selecionou-se o modelo Exponencial (não linear) para estudar o comportamento das 

variáveis Volume (m³.ha-1), Massa Seca (t.ha-1), Massa de Lignina (t.ha-1) e Energia (MW.h. 

ha-1)  definido por (2.5):  













I

eY
1

0.           (2.5) 

Em que: 

Y variável sob análise (Volume, Massa Seca, Massa de Lignina ou Energia Estocada); 

I  idade, em anos; 

0  e 1 parâmetros do modelo; 

  erro aleatório. 

As equações ajustadas, para cada clone e cada variável foi utilizada para prognose até 

a idade de 6 anos. Os ajustes de regressão foram realizados com auxílio do Software Statistica 

7.0. 

A idade de corte, com base em cada variável de interesse foi estimada de acordo com 

Campos e Leite (2013), em que é caracterizada quando o máximo Incremento Médio Anual 

(IMA) é alcançado. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1 são apresentadas as curvas de produtividade dos clones para o volume de 

madeira (m³.ha-¹), massa seca (t.ha-¹), lignina (t.ha-¹) e energia (MW.h.ha-¹) do povoamento. As 

relações das variáveis em função da idade apresentaram comportamento não linear, com 

aumento da produção para todos os clones ao longo do período de prognose (até 6 anos). O 

clone GG100 apresentou entre os materiais genéticos, maior produção para as variáveis 

analisadas, seguido pelo clone AEC0144 em idades superiores a 3 anos. 

 

Figura 1 - Curva da prognose em função da idade para as variáveis: (a) volume de madeira, 

(b) massa seca, (c) lignina e (d) energia em Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus 

grandis (Hill) Maiden. 

Figure 1 - Curve of the prognosis according to age for the variables: (a) wood volume, (b) dry 

pasta, (c) lignin and (d) energy in Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis 

(Hill) Maiden. 

Na Tabela 3 encontram-se os resultados da estatística para as variáveis em questão no 

presente estudo, por material genético. 
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Tabela  3 - Coeficientes, estatísticas das equações para prognose de volume de madeira 

(m³.ha-¹), massa seca (t.ha-¹), lignina (t.ha-¹) e energia (MW.h.ha-¹) e idade de corte para 

clones de Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden. 

Table 3 - Ccoefficients, equations statistics for prognosis of wood volume (m³.ha-¹), dry pasta 

(t.ha-¹), lignin (t.ha-¹) and energy (MW.ha-¹) and age of cutting for clones of Eucalyptus 

urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis (Hill) Maiden. 

Variável Clone β0 β1 S (±) R Idade de corte (anos) 

Volume 

(m³.ha-1) 

  

AEC0144 776,59 -8,52 8,53 0,923 > 6 

AEC0224 353,88 -5,91 16,03 0,796 5,92 

GG100 768,48 -5,98 26,74 0,862 > 6 

Massa Seca 

(t.ha-1) 

  

AEC0144 444,67 -9,50 3,44 0,929 > 6 

AEC0224 169,70 -6,48 6,31 0,803 > 6 

GG100 397,07 -6,59 10,99 0,870 > 6 

Lignina 

(t.ha-1) 

  

AEC0144 118,31 -9,39 0,97 0,925 > 6 

AEC0224 43,42 -6,29 1,72 0,800 > 6 

GG100 131,24 -6,90 3,23 0,873 > 6 

Energia 

(MW.h. ha-1) 

  

AEC0144 1399,50 -8,48 18,64 0,929 > 6 

AEC0224 922,36 -6,50 34,13 0,802 > 6 

GG100 2169,21 -6,62 59,27 0,871 > 6 











I

eY
0

0



 .  em que Y variável sob análise (Volume, Massa Seca, Massa de Lignina ou Energia); 0  e 

1 parâmetros do modelo; S é o erro padrão da estimativa; R é o coeficiente de correlação entre as variável Y 

observada e estimada pelo modelo. A Idade de Corte foi estimada conforme Campos e Leite (2013), quando o 

incremento médio anual é máximo. 

 

As equações foram precisas para estimativa de volume de todos os clones. O clone 

AEC0144 apresentou o maior valor de R (0,923) e menor valor para o erro padrão da 

estimativa (S=8,53), quando comparado aos demais. O clone AEC0224 apresentou o menor 

valor para o coeficiente de correlação do volume (R=0,796), sendo verificada para o período 

avaliado, estagnação da produção para esta variável, com idade de corte (anos) em torno de 

5,92 (Tabela 3). 

Para a massa seca da madeira, a resolução com maior precisão foi verificada para o 

clone AEC0144 com 3,44 de erro padrão e coeficiente de 0,929, o que caracteriza forte 

correlação. Com relação à produção de lignina ao longo do tempo no povoamento avaliado, 

os três materiais genéticos apresentaram elevada correlação e os menores valores para o erro 

padrão, indicando baixa dispersão entre os valores observados e estimados para esta variável, 

com idade ideal de corte superior à faixa estimada pelo presente estudo (Tabela 3). 
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A variável energia apresentou para todos os materiais genéticos avaliados, os maiores 

valores do erro padrão da estimativa, quando comparados aos observados nas demais 

variáveis (volume, massa seca e lignina). Apresentaram também, alta correlação em todos os 

clones avaliados, com valores estatísticos de R semelhante aos encontrados para a variável 

massa seca, nos respectivos materiais genéticos (Tabela 3). 

A produtividade energética é o resultado da produção de biomassa por área, e a 

qualidade energética mensurada pelo poder calorífico da madeira produzida (SANTOS, 

2012). Para o presente estudo os maiores valores da estimativa de energia (MW.h.ha-1) foi 

observada no clone GG100 (Tabela 4), que apresentou aumento dessa variável com a idade, 

seguindo a tendência da produção de massa seca, que foi também maior para o referido clone. 

Tabela 4 – Estimativa da quantidade de energia (MW.h.ha-1) em função da idade e clone. 

Clone 
Energia (MW.h.ha-1) 

1* 2 3 4 5 6 

GG100 2,88 79,07 238,48 414,16 576,76 719,25 

AEC0144 0,29 20,20 82,96 168,14 256,87 340,75 

AEC0224 1,38 35,72 105,57 181,50 251,24 312,04 
Em que: * Idade. 

As estimativas das variáveis analisadas alcançaram um bom ajustamento aos dados 

observados, segundo um dos critérios avaliativos do presente estudo, como a alta correlação 

entre as variáveis em função do aumento da idade. Para as estimativas da produção de lignina 

e massa seca, principalmente, observou-se também baixa dispersão entre os valores. 

Dados com bom ajuste aos modelos na mesma categoria do presente ou em outras 

podem ser visualizados por diferentes trabalhos descritos na literatura, em grande parte, com 

estimativas volumétricas. Castro et al. (2013) o compararem duas classes de modelos de 

crescimento e produção em plantios comerciais de eucalipto, obtiveram no ajustamento para o 

modelo do tipo povoamento total, alta correlação entre os valores observados e estimados 

para as equações da área basal (0,967) e volume (0,981), e baixo valor para o erro-padrão da 

estimativa, em torno de ±6,2 e ±6,7, respectivamente. 

Assis et al. (2015) em estudo sobre a modelagem da biomassa seca e estoque de 

carbono, em plantas jovens de Eucalyptus, obtiveram estimativas também apropriadas, para as 

variáveis ajustadas, com modelos de regressão em função do material genético e idade. Os 

autores verificaram ainda, comportamento distinto para as variáveis, conforme o material 

genético utilizado. 
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A variabilidade encontrada entre os materiais genéticos possui relação com as 

propriedades da madeira, incremento e produção de biomassa, portanto entre as variáveis 

utilizadas, as estimativas da massa de madeira e volumetria são necessárias para planejamento 

da área a ser florestada e tem subsidiado o setor florestal, principalmente, acerca dos produtos 

provenientes dos diferentes materiais implantados conforme descrito por Assis et al. (2015). 

Associado a isto, se encontram as metodologias de modelagem que tem se utilizado de 

variáveis dependentes de interesse, como por exemplo, quantificação do estoque de carbono, 

ou ainda, variáveis como as ressaltadas pelo presente estudo, propostas para estimar o 

desempenho da floresta plantada, com fins energéticos, ao longo do tempo. 

De acordo com Campos et al. (2001), os estoques de madeira correntes e futuros de 

um povoamento necessitam de uma predição precisa, para que se possa adotar a melhor 

prática de manejo. No entanto atualizações e ajuste futuros na modelagem são imprescindíveis 

devido a dinâmica de crescimento dos plantios de eucalipto, principalmente, na região do 

estudo cujas variações ainda são pouco conhecidas.  

Os resultados obtidos para o comportamento das variáveis estimadas no presente 

estudo foram capazes de representar as possíveis respostas dos clones, em relação ao seu 

potencial de desenvolvimento na região de estudo. De forma geral, o modelo empregado 

permitiu bons resultados para estimativa da produção do povoamento, e as variáveis sob 

análise apresentaram aumento considerável com a idade, podendo ser utilizadas como fontes 

de dados para métodos de manejo, uma vez que as mesmas podem interferir na produtividade 

energética do plantio (SANTOS, 2012). 

Portanto, o emprego de variáveis como a produção volumétrica, massa seca da 

madeira, lignina e energia por área são interessantes, uma vez que permite gerenciar o 

planejamento do fornecimento de madeira de qualidade elevada, ao longo do tempo, com 

auxílio de parâmetros que podem favorecer estimativas adicionais ao manejo do plantio para 

uso na geração de energia. 

4 CONCLUSÃO 

- As variáveis apresentaram tendência de aumento com a idade e comportamento distinto 

conforme o material genético, com destaque para o clone GG100. 

- O modelo de crescimento e produção adotado para estimar as variáveis analisadas 

apresentou um bom ajuste aos dados observados, em decorrência do alto coeficiente de 

correlação apresentado, positivos e significativos. 
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- As variáveis analisadas se mostraram interessantes para predizer a produção do plantio com 

fins energéticos, principalmente para a massa seca e lignina que apresentaram alta correlação 

e baixo erro-padrão das estimativas. 

- No período projetado não foi observado à estagnação da produção de volume (m³.ha-¹), 

massa seca (t.ha-¹), lignina (t.ha-¹) e energia (MW.h.ha-¹), exceto para produção volumétrica do 

clone AEC0224.  
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