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Apresentação 
 

Com o II Encontro Regional de Ciências Florestais, o curso de Engenharia Florestal 

da UFG – Regional Jataí proporcionou um fórum de discussão e de convívio para aqueles que 

se dedicam ao setor florestal. O tema abordado foi sobre a “Expansão florestal e suas 

implicações científicas e tecnológicas para o desenvolvimento sustentável”. Não poderia ser 

mais atual! Primeiro, devido à crescente ampliação de áreas plantadas e ao domínio 

tecnológico que detemos em nosso país, determinados pelos avanços científicos alcançados 

ao longo de décadas, sendo referencia na geração de conhecimentos aplicados. Segundo, pela 

nova agenda de desenvolvimento sustentável proposta pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) – a Agenda 2030.  

A expansão da área de florestas plantadas decorre da crescente demanda da 

produção de celulose e papel, de painéis de madeira industrializada e de produtos 

siderúrgicos que utilizam o carvão vegetal originário de florestas plantadas. A formidável 

receita de exportação de celulose, painéis de madeira e papel registrada no primeiro mês de 

2016 totalizou US$ 646 milhões, um crescimento de 9,9% em relação ao mesmo período do 

ano passado. Aliada à exportação, o saldo da balança comercial do setor florestal de janeiro é 

de US$ 555 milhões, valor 23,1% maior na comparação com o mesmo período de 2015. 

Apenas o setor de florestas plantadas apresentou, recentemente, crescimento do PIB de 1,7%. 

Este resultado é decorrente da alta produtividade que temos hoje, consequência de conquistas 

da ciência e da tecnologia desenvolvidas e empregadas no setor, que vão desde o 

desenvolvimento de novos materiais genéticos implantados até às técnicas industriais usadas 

nas empresas florestais. 

Além disso, dados do Ministério do Trabalho e Emprego publicados este ano 

mostram que o número de empregos formais gerados, nos diferentes segmentos do setor 

florestal, foi de mais de 650 mil em 2014.  

Aliadas aos benefícios econômicos e sociais, as florestas plantadas possuem 

importantes funções ambientais, tais como a diminuição da pressão sobre florestas nativas; 

reaproveitamento de terras degradadas pela agricultura; sequestro de carbono; proteção do 
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solo e da água; ciclos de rotação mais curtos em relação aos países com clima temperado; 

maior homogeneidade dos produtos, facilitando a adequação de máquinas na indústria.  

Por isso, o objetivo do evento foi discutir e apresentar a contribuição da Engenharia 

Florestal para a sustentabilidade do país, sobretudo no sudoeste goiano, numa tentativa de 

que essa contribuição defenda a busca por conhecimento e a qualidade na formação dos 

novos profissionais e aprimoramento daqueles já em atividade. 
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APROVEITAMENTO DO RESÍDUO DO PROCESSAMENTO DOS GRÃOS DE 

CAFÉ PARA PRODUÇÃO DE PELLETS 

 

Andrey de Oliveira Costa
1
, Lasara Kamila Ferreira de Souza

1
, Thiago de Paula Protásio

1
, 

José Benedito Guimarães Júnior
1
, Carlos Rogério de Andrade

1
 

1 Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Jataí, GO, andreyolicosta@gmail.com 

 

Atualmente, a busca por fontes de energia renováveis vem se intensificando, uma vez que os 

combustíveis fósseis são a principal fonte da matriz energética mundial. Além disto, houve 

um considerável incremento de emissões de gases causadores do efeito estufa nos últimos 

anos. A torrefação é um tratamento térmico, em temperaturas que normalmente variam de 

200ºC a 300ºC, em ambientes com concentrações mínimas ou até mesmo com ausência de 

oxigênio. Consequentemente, este processo, quando voltado para produção de pellets, 

proporciona melhorias na qualidade destes como combustível. O rendimento gravimétrico é 

um parâmetro que indica a quantidade de massa que foi perdida durante o processo de 

torrefação. Desse modo, o objetivo nesse trabalho, foi avaliar o rendimento gravimétrico dos 

pellets de resíduos do processamento do café, mais conhecido como película prateada, sendo 

submetida ao processo de torrefação. Os pellets foram torrificados utilizando-se taxa de 

aquecimento de 1,0°C min
-1

 com temperatura inicial de 100°C e temperaturas finais de 

180°C, 200°C, 220°C, 240°C, 260°C, 280°C e 300°C, As torrefações foram realizadas em um 

forno elétrico (mufla), com três repetições, foram realizados ajustes por meio de regressão em 

software Sisvar a 5% de significância. Em cada ensaio foi utilizado aproximadamente 500 g 

de pellets. As amostras foram previamente secas em estufa a 103 ± 2ºC. A temperatura inicial 

do ensaio foi de 100°C. Após as torrefações, foram determinados os rendimentos 

gravimétricos do processo, como sendo a massa de pellets torrificados dividida pela massa de 

pellets in natura. Pôde-se concluir que, encontrou-se a relação funcional entre a temperatura 

de torrefação e o rendimento gravimétrico, isso porque temperaturas mais altas o rendimento 

foi menor devido à perda de massa. Este parâmetro foi significativo, sendo os valores das 

medias entre 61,6% e 97,9%, apresentando comportamento decrescente, Isto pode ser 

explicado pela decomposição das hemiceluloses que são compostos menos estáveis, e se 

degradam preferencialmente em baixas temperaturas. Como houve o aumento na temperatura 

ocorre diminuição no rendimento na ordem de -0,3452% a cada 1,0ºC. As temperaturas de 

180ºC são as mais recomendadas no processo de torrefação, pois apresenta maiores valores 

de RG (Rendimento Gravimétrico) e com isso melhores características físicas dos pellets 

sendo bons indicados para uso bioenergético. Agradecimentos: À Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). 

 

Palavras-chave: Biomassa. Biocombustível. Combustão. Tratamento Térmico. 
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDAES FÍSICAS DE PAINÉIS MDF COM 

REVESTIMENTO 

 

Daiane Souza Silva
1
, Jéssica Vieira Lima

1
, José Benedito Guimarães Júnior

1
, 

Fernando Jesus Nogara Lisboa
1
,
 
Íngrid Luz Guimarães

1 

1
 Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Jataí, GO, daiane.sosi@hotmail.com 

 

Os painéis MDF são definidos como “painéis fabricados a seco, feitos com fibras 

lignocelulósicas combinadas com uma resina sintética e outro ligante, compactados a uma 

densidade entre 0,50 e 0,80g/cm³ por prensagem quente, num processo em que a totalidade da 

colagem entre as fibras é criada pelo adesivo adicionado”. Estes são caracterizados pela sua 

estrutura altamente homogênea e isotrópica, devido ao seu processo de produção. A produção 

desses painéis está crescendo significativamente no Brasil e consequentemente aumentou o 

volume do produto disponibilizado no mercado. O presente estudo teve como objetivo avaliar 

as propriedades físicas de painéis MDF comerciais. Foram retirados dez corpos-de-prova, 

com dimensões de 5 x 5 x 1,5 cm de painéis de Eucalipto com revestimento em laminado de 

baixa pressão (BP), de lâmina celulósica impregnada com resina melamínica nas duas faces. 

Foram avaliadas as seguintes propriedades dos painéis: densidade, absorção de água e 

inchamento em espessura após 2 e 24 horas de imersão em água. A partir dos resultados 

observou-se que os painéis apresentaram uma densidade média de 0,71g/cm³ (CV= 1,03%), 

estando de acordo com os valores apresentados pela norma ABNT NBR 15316:2009, na qual 

afirma que esta deve estar compreendida entre 0,65 e 0,80g/cm³, assim se enquadrando na 

categoria Standard. Para absorção de água foram encontrados valores de 16,27% 

(CV= 20,87%) e de 73,39% (CV= 9,11%), para 2 e 24 horas de imersão em água, 

respectivamente. Segundo a norma EBM/IS-2:1995 a absorção de água após 24 horas não 

deve ser superior a 35%, sendo o valor encontrado superior ao limite estabelecido pela 

norma. Quanto ao inchamento em espessura foram encontrados valores de 4,81% 

(CV= 12,99) e de 20,03% (CV= 2,78%), respectivamente, para 2 e 24 horas de imersão em 

água. Segundo a norma NBR 15316-2: 2009, esse inchamento não pode ultrapassar a marca 

de 12% no aumento dessa espessura após 24 horas de submersão em água, com isso valor não 

encontrado se enquadrou na norma. Dessa forma, é possível concluir que para a determinação 

das principais propriedades físicas dos painéis MDF comerciais avaliados, apenas a 

densidade apresentou valor compatível com os valores de referência estipulados pela NBR 

15316-2:2009. Enquanto, os valores para a absorção de água após 24 horas e inchamento em 

espessura após 24 horas foram superiores aos limites estabelecidos pela norma. 

 

Palavras-chave: MDF. Densidade. Absorção de Água. Inchamento em Espessura. 
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AVALIAÇÃO DE REBROTAS DE DIFERENTES CLONES DE EUCALIPTO EM 

ESPAÇAMENTOS ADENSADOS NO SUDOESTE GOIANO 

 

Maiara Aparecida Alves
1
, Robson Schaff Corrêa

1
, Juliano Pereira de Souza

1
, 

William Rodrigues Martins
1
, Eduardo Morais Vieira

1
 

1
 Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Jataí, GO, mahflorestal@hotmail.com 

 

O Brasil possui condições de clima e de solo altamente favoráveis para a implantação de 

florestas, com destaque para o pinus e o eucalipto, que demonstram resultados espetaculares. 

A produção brasileira supera a de outros países como a Austrália, país de origem do 

eucalipto, chegando a produção de 39 m³ ha/ano. Dentre os usos da madeira, tem-se a 

geração de energia por meio da biomassa lignocelulósica, para a qual podem ser utilizados 

espaçamentos de plantio adensados, onde a ocorrência da estagnação do crescimento ocorre 

mais cedo, resultando em rotações mais curtas e uma maior produtividade volumétrica. Neste 

contexto, após o corte da floresta pode-se optar pela condução da floresta pelo sistema de 

talhadia simples, muito aplicado às espécies que emitem brotos de gemas adventícias 

dormentes presentes na base do tronco, como o eucalipto. A capacidade de brotação é 

variável e algumas florestas, por ocasião do segundo corte, apresentam acentuada queda na 

produção, devido à baixa percentagem de regeneração e, ou, ao péssimo desenvolvimento dos 

brotos, sendo necessários estudos que demonstrem a capacidade de rebrota das diferentes 

espécies de eucalipto. Assim, objetivou-se estudar a influência de espaçamentos adensados na 

rebrota de clones de eucalipto submetidos ao segundo ciclo da primeira rotação no sistema de 

talhadia simples. O experimento foi conduzido na fazenda experimental da UFG e foi 

instalado em 2012, em um Plintossolo, após fertilização. Foi empregado o delineamento 

experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial, com dois fatores: clones (1528, 

I144 e GG100) e espaçamentos (3,0 x 1,0 m e 3 x 0,5 m), com três repetições, totalizando 18 

parcelas experimentais. Cada parcela experimental constava de 50 plantas, mas a mensuração 

foi feita utilizando-se bordadura simples. Aos trinta e três meses de idade, foi realizado o 

corte raso na área e deixadas as cepas rebrotarem. O número de gemas de cada cepa foi 

avaliado aos 60 dias após o corte raso e as análises estatísticas foram realizadas por meio da 

análise de variância multifatorial e, na existência de diferença estatística significativa entre as 

médias dos tratamentos principais (Clones) e entre as médias dos tratamentos secundários 

(espaçamentos), foi aplicado o Teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. Não houve 

influência significativa no número de gemas para os diferentes clones e espaçamentos, sendo 

que a média geral foi de 5,6 gemas por cepa. 

 

Palavras-chave: Florestas Energéticas. Eucalyptus. Gemas. Talhadia Simples. 
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BIOMASSA DE HÍBRIDOS DE EUCALIPTOS EM ESPAÇAMENTOS REDUZIDOS 

NO SUDOESTE GOIANO 

 

William Rodrigues Martins
1
, Robson Schaff Corrêa

1
, Juliano Pereira de Sousa

1
, Maiara 

Aparecida Alves
1
, Thayná Silva Borges

1
 

1
 Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Jataí, GO, william.florestal@gmail.com 

 

As florestas energéticas são uma alternativa, rápida, renovável e de fácil obtenção quando 

comparadas com os combustíveis fósseis. Diversos arranjos de adensamentos vêm sendo 

estudados para reduzir o espaço entre o plantio à colheita. O objetivo deste trabalho foi 

quantificar a biomassa dos compartimentos folhas, galhos, tronco e biomassa total em 

povoamentos de híbridos de Eucalyptus urophylla x E. grandis W. Hill. em espaçamentos 

reduzidos de plantio no sudoeste goiano. O experimento foi instalado em delineamento 

inteiramente casualizado, em arranjo fatorial (3x2), com três repetições utilizando os híbridos 

AEC1528, I144, GG100 nos espaçamentos de 3 m x 0,5 m e 3 m x 1 m. Aos vinte e quatro 

meses de idade, excluindo-se uma linha externa (bordadura), cada parcela teve as plantas 

internas mensuradas para obtenção do diâmetro a 1,30 m de altura do solo (DAP) para 

encontrar-se o DAP médio da parcela. Foi escolhida uma árvore de DAP médio ou com valor 

próximo para avaliação da produção de biomassa total e dos compartimentos folhas (BF), 

galhos (BG) e madeira (BM), totalizando 18 árvores abatidas ao nível do solo. Nestas foram 

retirados amostras de folhas, galhos e tronco, os quais tiveram sua massa seca determinada 

em estufa com circulação forçada de ar com temperatura de 70 ± 5 ºC até apresentarem massa 

constante, posteriormente estimou-se a massa seca para todos os compartimento por hectare. 

A produção de biomassa (Mg/ha) de BF, BG e BM não apresentou interação entre os fatores 

avaliados. Para estas variáveis o fator híbrido não apresentou diferença estatística 

significativa, mas para o fator espaçamento observou-se que o espaçamento de 3,0 m x 0,5 m 

apresentou maiores valores. Já para a variável biomassa total (BT), Mg/ha, observou-se 

interação entre híbridos e espaçamento. Os híbridos I144 e GG100 apresentaram as maiores 

produções de biomassa no espaçamento 3 m x 0,5 m, e o híbrido AEC1528 não apresentou 

diferença estatística significativa entre os espaçamentos. Ainda em relação à BT, quando os 

fatores foram analisados individualmente observou-se que não há diferença estatística entre 

os híbridos, mas há para o fator espaçamento, sendo o espaçamento de 3 m x 0,5 m de maior 

produção. 

 

Palavras-chave: Bioenergia. Eucalyptus. Florestas adensadas. Espaçamento reduzido de 

plantio. 
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BIOMASSA NAS PRIMEIRAS INTERVENÇÕES DE DESBROTA EM DOIS 

MÉTODOS DE TALHADIA EM EUCALIPTO 

 

Juliano Pereira de Sousa*
1
, Robson Schaff Corrêa

1
,
 

Willian Rodrigues Martins
1
, 

Alexandre Burgo Castilho
1
, Allyne Ferreira Santos

1
.
 

1
 Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Jataí, GO, julianops@florestal.eng.br 

 

O eucalipto, como a maioria das plantas, tem grande capacidade de se regenerar e formar 

uma nova floresta após sua exploração. Essa regeneração é conhecida como talhadia, que 

pode ser conduzida de duas maneiras: desbrota precoce e desbrota convencional. Na desbrota 

precoce, é feita a desbrota dos brotos entre 3 e 4 meses após a colheita da floresta, enquanto a 

desbrota convencional acontece a partir dos 12 meses após a colheita da floresta. Neste 

contexto, foi instalado um experimento em Rio Verde, GO, onde se utilizou, na alocação das 

parcelas, o delineamento de blocos ao acaso, sendo dois tratamentos, desbrota precoce aos 

4 meses após o corte raso e desbrota convencional aos 12 meses após o corte raso, com 

quatro repetições cada, totalizando 8 parcelas. A desbrota foi feita manualmente, deixando-se 

um broto por cepa e, nos locais onde havia falha, foram deixados dois brotos por cepa a fim 

de compensar a falha. Nessas parcelas, foram mensuradas a produção de biomassa a fim de 

comparar qual método utilizado na talhadia, desbrota precoce ou convencional, traria maior 

resultado na produção de biomassa. Para a obtenção da biomassa total foi utilizado o método 

destrutivo, abatendo-se oito árvores aos 17 meses após o corte raso da floresta, com o uso de 

motosserra, sendo uma árvore média que representasse cada parcela. Com uso de uma 

balança mecânica de plataforma, foi feita a pesagem dessas árvores após o abate, obtendo-se 

a massa fresca da parte aérea da árvore. Em seguida, foram retiradas amostras das árvores 

abatidas que foram pesadas com uma balança eletrônica digital a fim de obter a massa fresca 

dessas amostras. Posteriormente, essas amostras foram colocadas em estufa de circulação de 

ar forçada a 70ºC por até obter-se massa constante. Logo foi calculado a biomassa total da 

parte aérea das arvores abatidas utilizando a massa das amostras secas em estufa. A massa 

média das árvores foi de 17,31 kg para a desbrota precoce e 17,88 kg para a desbrota 

convencional. Não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos pelo teste t 

de Student. A desbrota precoce apresentou brotos com menores diâmetros, tornando o 

trabalho menos oneroso e reduzindo o tempo gasto, custo e risco de acidentes pelo uso de 

ferramentas mais simples. Conclui-se que, no tange a biomassa, não houve diferença 

estatística entre os tratamentos desbrota precoce e convencional. 

 

Palavras-chave: Talhadia. Desbrota Precoce. Desbrota Convencional. Biomassa Florestal. 

  



  
 

Realização: Apoio: 

  

6 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS PRINCIPAIS MADEIRAS 

COMERCIALIZADAS EM SERRARIAS DE JATAÍ, GOIÁS 

 

Caroline de Souza Paiva
1
, Kelly Maria Zanuzzi Palharini

1
, Ingrid Luz Guimarães

1
, 

Fernando Jesus Nogara Lisboa
1
, José Benedito Guimarães Júnior

1 

1
 Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Jataí, GO, carolkjhg@gmail.com 

 

A maioria das serrarias no Brasil são consideradas de pequeno porte, sendo que uma 

característica deste setor produtivo é a não realização da classificação da madeira de acordo 

com as características físico-químicas para destiná-las à um uso adequado. A densidade 

básica da madeira e a umidade indicam a qualidade do produto final entregue ao consumidor. 

O objetivo deste trabalho foi determinar a densidade básica e a umidade das seis principais 

espécies utilizadas em serrarias de Jataí, Goiás. As madeiras utilizadas foram de Dipteryx 

odorata (cumaru-ferro), Protium heptaphyllum (breu), Anadenanthera falcata (angico-do-

cerrado), Morus nigra (garrote ou moreira), Cedrela fissilis (cedro-rosa) e Ptedoron 

emarginatus (sucupira). Foram coletadas seis amostras de cada espécie. A determinação da 

densidade básica da madeira foi realizada de acordo com a Norma NBR 11941. Determinou-

se a umidade na base seca das amostras segundo o procedimento recomendado pela ASTM 

E871-82. Os resultados obtidos para densidade básica foram de 0,788 g/cm
3
 para Dipteryx 

odorata, 0,649 g/cm
3
 para Protium heptaphyllum, 0,804 g/cm

3
 para Anadenanthera falcata, 

0,710g/cm
3
 para Morus nigra, 0,530 g/cm

3
 para Cedrela fissilis e de 0,778 g/cm

3
 para 

Ptedoron emarginatus. De acordo com o IPT (1985) as madeiras de Dipteryx odorata, 

Anadenanthera falcata e Ptedoron emarginatus foram classificadas como de alta densidade, 

enquanto que as espécies Protium heptaphyllum, Morus nigra e Cedrela fissilis apresentaram 

madeira de média densidade. Os resultados obtidos para umidade foram de 11,07% para 

Dipteryx odorata, 13,49% para Protium heptaphyllum, 13,40% para Anadenanthera falcata, 

13,13% para Morus nigra, 16,49% para Cedrela fissilis e de 15,48% para Ptedoron 

emarginatus. Tais umidades se adéquam ao recomendado na literatura para madeiras 

serradas, pois se aproximam da umidade de equilíbrio higroscópico proposto para Goiás, que 

varia com os meses do ano entre 9,6% e 16,8%. 
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O banco de sementes em florestas tropicais possui função determinante no estabelecimento 

de populações e de grupos ecológicos, assim como na manutenção da biodiversidade e 

recomposição das espécies florestais após distúrbios. O objetivo deste estudo foi determinar a 

densidade de sementes encontradas no banco de sementes (serapilheira e solo) de um 

fragmento de mata de galeria, assim como verificar a germinabilidade destas sementes. O 

estudo foi conduzido em um fragmento de mata de galeria localizada na Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí (REJ), a 17º55’57,41”S e 51º42’42,36”O. Os dados 

foram coletados na época chuvosa (abril) e na seca (agosto) de 2015, onde, aleatoriamente, 

em cada época, 15 amostras de serapilheira e 15 de solos foram coletadas ao longo do 

fragmento florestal. Cada amostra de solo possuía 45 m
3
, e cada amostra de serapilheira tinha 

30 x 30 cm. No Laboratório de Sementes Florestais da UFG/REJ, o solo foi acondicionado 

em bandejas e irrigado periodicamente diariamente e as sementes encontradas na serapilheira 

foram submetidas à câmara de germinação com condições controladas similares às 

encontradas naturalmente. Na época chuvosa, a densidade de sementes encontradas na 

serapilheira e no solo foi de, respectivamente, 0,13 sementes/m
2
 e 0,015 sementes/m

3
. Já 

durante a época seca, a densidade de sementes na serapilheira foi de 0,23 sementes/m
2
, 

enquanto que a densidade de sementes no solo foi de 0,02 sementes/m
3
. Apenas uma semente 

encontrada na época seca germinou (plântula de espécie não identificada). Em ambas as 

amostras as espécies com maior frequência identificadas foram Allophylus sp., Copaiba sp. e 

Struthantus sp. A baixa densidade e germinabilidade das sementes encontradas na 

serrapilheira e no solo indicam que as árvores adultas deste fragmento têm produção de 

sementes baixa e, ou, descontínua. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás (FAPEG). 
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Os painéis aglomerados são altamente utilizados no Brasil na confecção de móveis e na 

construção civil, por apresentarem vantagens em relação à madeira maciça. Pelo fato de a 

madeira ser altamente higroscópica, é fundamental avaliar a capacidade de absorção de água 

dos painéis de madeira aglomerada. E, diante disto, estudos com tratamento térmico estão 

sendo realizados com intuito de melhorar essa propriedade. Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito do tratamento térmico nas propriedades físicas de painéis 

aglomerados comerciais. Os tratamentos térmicos foram realizados nas temperaturas de 

180°C e 200°C. Foram utilizados 3 painéis, sendo obtidos sete corpos de prova por painel 

com dimensões nominais de 5,20x4,80x1,50 cm. Os testes de qualidade dos painéis foram 

realizados de acordo com as recomendações da NBR 14810-3. Os painéis foram avaliados 

por meio de suas propriedades físicas de densidade, absorção de água e inchamento em 

espessura após 2 e 24 horas de imersão em água. Também foi avaliada a perda de massa para 

os tratamentos térmicos utilizados. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado 

com três tratamentos: painéis tratados termicamente nas temperaturas de 180°C e 200°C e o 

painel testemunha (sem tratamento térmico). Os painéis foram classificados como sendo de 

média densidade de acordo com a norma CS 236-66. Na propriedade de absorção de água de 

2 e 24 horas de imersão, os painéis que receberam tratamento térmico apresentaram menores 

valores que foram de 18,12%, 30,48%, 48,05% e 69,61% respectivamente. Em relação ao 

inchamento em espessura para 2 horas de imersão em água, os painéis que receberam 

tratamentos térmicos apresentaram menores valores os quais foram de 6,52% e 9,60%, já para 

24 horas de imersão apenas os painéis que foram levados à temperatura de 180°C 

apresentaram menores valores para essa propriedade de 11,20 %. Logo os tratamentos 

térmicos utilizados foram eficientes ocasionando menor absorção de água e inchamento em 

espessura dos painéis em relação ao tratamento testemunha. O tratamento térmico de 200°C 

apresentou uma maior perda de massa o qual foi de 7,12 %. 
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A eucaliptocultura atualmente ocupa posição de destaque no agronegócio brasileiro, pois 

abrange cerca de seis milhões de hectares, a maior área plantada com florestas comerciais do 

Brasil. Espécies de Eucalyptus (Myrtaceae) são cultivadas para produção de celulose, carvão, 

madeira para as mais diversas finalidades, óleos para indústria farmacêutica, além de servir 

como ornamentação, barreiras quebra-vento, fornecedoras de néctar e pólen para a apicultura, 

entre outros. O plantio de eucalipto é também boa opção econômica para pequenos 

produtores em cultivos em consórcios silvipastoris ou agroflorestais. Recentemente, o setor 

florestal brasileiro entrou em estado de alerta com o aparecimento de novos desafios à 

continuidade do crescimento da produtividade florestal e até mesmo à sua manutenção nos 

altos patamares atingidos nas últimas décadas. Um dos principais novos desafios, que tem 

causado preocupação, são insetos introduzidos nos últimos anos no país, como o psilídeo de 

concha (Glycaspis brimblecombei), a vespa-da-galha (Leptocybe invasa) e o percevejo 

bronzeado (Thaumastocoris peregrinus). Assim, esses insetos têm se tornado uma ameaça à 

produtividade das florestas de eucalipto. Foram analisados dois clones amplamente plantados 

no país para fins energéticos. As observações foram realizadas em janeiro e fevereiro de 

2016, em plantios na Fazenda Torres, localizados a 35 km da cidade de Jataí no Sudoeste 

Goiano. Os povoamentos estavam com cerca de 15 meses e constavam dos clones AEC144 

(Eucalyptus urophylla) e o E58 (Eucalyptus camaldulensis), ambos foram plantados no 

espaçamento 3 m x 2 m, em talhões de 14 hectares e 12 hectares, respectivamente. Os 

resultados obtidos, pelo monitoramento, possibilitaram a identificação da praga, a 

caracterização da área atacada e a suscetibilidade dos clones.  Todos os indivíduos do Clone 

E58 apresentaram a formação de galhas, deformação de ramos, senescência precoce de 

folhas, sem ocorrência de mortalidade. Foi constatado que eram sinais do ataque da vespa-da-

galha-do-eucalipto. Assim, este é o primeiro relato de ocorrência de L. invasa em eucalipto 

no Sudoeste Goiano. Na área plantada com o clone AEC144 não foi observado ataque em 

nenhum dos indivíduos, sendo o clone AEC144 tolerante a L. invasa. No Brasil, L. invasa foi 

primeiramente encontrada em mudas de eucalipto em viveiro e em árvores adultas de clones 

híbridos de E. camaldulensis x E. grandis no nordeste da Bahia e atualmente é encontrado em 

quase todo território do Brasil. No estado de Goiás, a primeira ocorrência foi relatada no 

município de Goiânia em 2011, em três indivíduos de Eucalyptus grandis. Estas informações 

são de suma importância para evitar a incidência da praga na região, possibilitando planejar 

mecanismos de controle desta praga e de futuros surtos, que podem causar prejuízos 

econômicos e ambientais. Além disto, podem auxiliar nos programas de melhoramento, pois 

o clone AEC144 pode ser um material genético importante para iniciar novas combinações 

para geração de híbridos tolerantes à pragas como a L. invasa, resultando em um controle em 

longo prazo. 
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O painel MDP é produzido a partir da disposição de partículas de madeira com maiores 

dimensões na camada interna e as partículas menores ou finas na camada externa da chapa, o 

que gera melhor acabamento superficial ao painel. A capacidade de contrair e inchar quando 

em contato com a umidade é uma das propriedades mais problemáticas da madeira e de seus 

subprodutos. Os painéis reconstituídos de madeira são instáveis também em função das 

tensões de compressão impostas durante a etapa de prensagem. Assim, é importante o 

desenvolvimento de métodos que proporcionem aumento da estabilidade dimensional de 

painéis. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi avaliar as propriedades físicas de painéis 

MDP tratados com congelamento. Foram utilizados painéis produzidos com madeira de 

pinus, coletados em marcenaria da cidade de Jataí, GO. Todo o experimento foi conduzido no 

Laboratório de Produtos Florestais da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Os 

painéis foram submetidos a dois tratamentos, que foram painéis sem congelamento e painéis 

congelados a -10°C em freezer por um período de 48 horas. Todos os painéis foram avaliados 

por meio de suas propriedades físicas de densidade, absorção de água e inchamento em 

espessura após 2 e 24 horas de imersão em água. Para a avaliação da qualidade dos painéis, 

foram retirados e avaliados corpos-de-prova de acordo com as recomendações da 

NBR 14810-3. O delineamento experimental utilizado foi do tipo inteiramente casualizado, 

com 2 tratamentos e 10 repetições. A densidade dos painéis foi de 0,95g/cm³, sendo 

classificados pela NBR 14810-2 como painéis de alta densidade. Os valores de absorção e 

inchamento em espessura, tanto em 2 como em 24 horas de imersão em água, não 

apresentaram diferenças significativas quando comparados os dois tratamentos avaliados. 

Todos os painéis avaliados apresentaram inchamento em espessura em 2 horas de imersão 

superior ao limite da norma NBR 14810 que exige valor máximo de 8% para essa 

propriedade. Para o inchamento avaliado em 24 horas de imersão, a norma CS 236/66 

estabelece, para chapas de partículas de alta densidade, valores máximos de 55%, sendo 

assim, todos os painéis produzidos atenderam à norma de comercialização. 
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A intensificação no uso da madeira como matéria-prima para fins industriais, construtivos ou 

energéticos, só pode ocorrer a partir do conhecimento adequado de suas propriedades, sejam 

elas químicas, físicas ou mecânicas. Isso porque, por ser um material orgânico e heterogêneo, 

a madeira pode apresentar uma grande variação seja entre espécies e clones ou até mesmo 

dentro de um mesmo indivíduo, fazendo da caracterização do material em questão uma etapa 

primordial na escolha de seu destino final. O objetivo deste trabalho foi caracterizar as 

propriedades mecânicas de 3 diferentes clones de eucalipto (GG100, H13e 3335), cultivados 

na empresa COMIGO, localizada na região sudoeste do estado de Goiás. Foram abatidas 3 

árvores de cada clone, sendo os toretes retirados encaminhados para o laboratório de produtos 

florestais da Universidade Federal de Goiás, onde foram retirados os corpos de prova e 

realizados os ensaios físicos. Já os ensaios mecânicos foram realizados na unidade 

experimental de painéis de madeira da Universidade Federal de Lavras. Os ensaios de 

densidade e resistência mecânica (MOE e MOR) foram realizados de acordo com as 

recomendações da norma NBR 7190. Os clones avaliados não diferiram estatisticamente 

entre si quanto à densidade, sendo todos classificados como de baixa densidade. Para MOE 

os valores encontrados foram de 16.470, 18.470 e 19.972 MPa, para os clones GG10, H13 e 

3335, respectivamente, não sendo verificada nenhuma diferença estatística entre eles. Já para 

MOR, os clones também não diferiram estatisticamente sendo os valores obtidos de 46,5 

MPa para o clone GG10, 49,2 MPa para o clone H13 e de 45,8 MPa para o clone 3335, 

demonstrando que todos os clones avaliados apresentaram comportamentos iguais para as 

variáveis avaliadas neste estudo. 
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O cerrado vem sofrendo fortes pressões antrópicas ao longo dos anos e, por isso, a 

caracterização de espécies desta fitofisionomia é de extrema importância para conhecimento 

de seu potencial de uso. Neste contexto, observa-se que maiores ou menores relações 

cerne/alburno estão relacionadas com propriedades da madeira como densidade e 

retratibilidade. Algumas destas espécies apresentam amplo uso em comunidades rurais na 

construção civil, fonte de energia e produção de biomassa, carpintaria, movelaria, além de 

apresentar grande uso farmacológico. Portanto, o estudo dessas propriedades, consiste numa 

alternativa de obter informações que possam estimular o uso sustentável. Analisando tais 

aspectos, este trabalho teve como objetivo quantificar as porcentagens de cerne e alburno de 

três espécies nativas da região sudoeste do cerrado Goiano. O presente estudo foi realizado 

utilizando madeiras das espécies Sclerolobium paniculatum (carvoeiro), Myracrodruon 

urundeuva (aroeira) e Amburana cearenses (faveiro). Para tanto foram abatidas duas árvores 

para cada espécie sendo retirados, de cada árvore, discos a 0, 25, 50, 75 e 100% da altura 

comercial de 20cm de diâmetro. A quantificação das proporções de cerne e alburno foram 

obtidas a partir da medição dos diâmetros de cada disco. Foi verificado para o carvoeiro e o 

faveiro um crescimento percentual da relação de cerne da base a 50% da altura, seguido de 

decréscimo em direção ao topo do fuste; totalizando 41,98% e 45,10% de cerne, 

respectivamente, sendo que os valores de cerne e alburno foram proporcionais entre si ao 

longo da árvore. A aroeira apresentou uma redução na percentagem de cerne nas porções 

mais altas da árvore, totalizando 32,96%, sendo possível observar proporcional aumento da 

percentagem de alburno ao longo do fuste. Com base nestes resultados, foi possível avaliar o 

potencial das espécies estudadas, uma vez que a variação de cerne e alburno ira influenciar as 

propriedades físicas, químicas e morfologias da madeira; influenciando, portanto, diretamente 

o destino final da mesma.  
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A espécie Licania tomentosa (Chrysobalanaceae), conhecida popularmente como oiti, típica 

da região de mata atlântica, é uma espécie arbórea, heliófita, perenifólia. Por proporcionar 

sombra densa, crescimento rápido e sistema radicular profundo, é muito utilizada na 

arborização urbana. A poda urbana é uma atividade importante para longevidade da árvore e 

proteção dos fios de energia elétrica, esta prática causa resíduos nos quais muitas vezes 

acabam não sendo aproveitados de maneira correta, sendo descartados em lixões, aterros 

sanitários e terrenos baldios. Para o aproveitamento da madeira proveniente destes resíduos é 

importante conhece-la quanto a caracterização química, sendo assim, o objetivo deste 

trabalho foi quantificar os extrativos totais da madeira de Licania tomentosa, proveniente da 

poda urbana do município de Jataí, GO. A determinação do teor de extrativos totais foi feita 

de acordo com a norma ABTCP M3/69. O valor médio de extrativos totais, obtido da madeira 

e galhos da espécie Licania tomentosa, foi de 5,55%. O valor médio de extrativos totais 

encontrados para a madeira de Licania tomentosa pode ser considerado baixo por se tratar de 

uma espécie folhosa na qual, em regiões tropicais, como é o caso deste estudo, o valor de 

extrativos totais pode ser superior a 10%. 
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Este estudo teve como objetivo avaliar as relações dendrométricas em árvores de sucupira-

preta (Bowdichia sp.) localizadas em uma área de contato entre floresta ombrófila e floresta 

estacional, com predominância da formação denominada floresta semidecidual, submontana, 

dossel emergente, em Marcelândia, MT. Os dados foram obtidos de um levantamento 

amostral em que foram alocadas 74 parcelas de 10 x 250 m, no qual foram amostrados 

59 indivíduos de sucupira-preta. Para avaliar as relações dendrométricas, foi realizada a 

cubagem rigorosa das árvores e mensurados o diâmetro a 1,30 m de altura do solo (dap) e a 

altura total (HT) e obtidos os valores de volume total (VT) por meio da aplicação da fórmula 

de Smalian. Para as variáveis obtidas, foram analisadas as seguintes estatísticas descritivas: 

valores máximo e mínimo, média e coeficiente de variação. Foi calculado também o 

coeficiente de correlação de Pearson ( = 5%) entre as variáveis. Para a variável dap, os 

valores encontrados estão entre 19,10 cm e 52,20 cm, a média de 30,46 cm e coeficiente de 

variação igual a 25,79%. A altura total apresentou média de 11,2 m e variou de 4,3 m a 

24,6 m, com coeficiente de variação 36,90%. O volume total variou de 0,0891 m³ a 1,9771 

m³, apresentando média de 0,6579  m³ e coeficiente de variação de 71,48%. Os valores para a 

correlação entre as variáveis foram 0,256 para dap e HT, 0,652 para HT e VT e 0,865 para 

dap e VT, sendo que apenas as correlações entre HT e VT e dap e VT foram significativas. 

Os valores de correlação obtidos corroboram com estudos realizados para espécies nativas, os 

quais indicam fraca correlação para as variáveis dap e HT devido à ocorrência de uma maior 

heterogeneidade dos valores de altura e diâmetro e forte correlação entre as variáveis dap e 

VT (variáveis de fácil medição). 
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Este estudo teve como objetivo analisar as relações dendrométricas de árvores de roxinho 

(Peltogyne sp.) localizadas em Marcelândia, MT, em uma área de tensão ecológica na região 

de contato entre floresta ombrófila e floresta estacional, com predominância da formação 

denominada floresta semidecidual, submontana, dossel emergente. As informações 

dendrométricas foram obtidas de levantamento pelo método de parcela fixa, com parcelas 

retangulares de 2500 m
2
 (10 x 250 m), distribuídas sistematicamente na área. Ao todo, foram 

inventariadas 74 parcelas e identificados 176 indivíduos de roxinho. Para avaliar as relações 

dendrométricas, foi realizada a cubagem rigorosa das árvores e mensurados o diâmetro a 

1,30 m de altura do solo (dap) e a altura total (HT) e obtidos os valores volume total com 

casca (VT) por meio do emprego da fórmula de Smalian. Para as variáveis obtidas, foram 

analisadas as seguintes estatísticas descritivas: valores máximo e mínimo, média e coeficiente 

de variação. Também foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre as 

variáveis considerando um nível de significância de 5%. O diâmetro das árvores variou de 

18,78 cm a 93,58 cm, com média de 32,69 cm e coeficiente de variação de 30,21%. A altura 

total média foi de 8,5 m, com variação de 1,3 m a 8,5 m e coeficiente de variação de 35,5%. 

Já o volume total com casca variou de 0,0567 m³ a 3,1638 m³, apresentando média de 

0,5529 m³ e coeficiente de variação de 70,12%. Em relação à correlação entre as variáveis 

analisadas, verificou-se que as menores correlações foram para as variáveis dap e HT 

indicando que fraca relação entre as variáveis. A fraca correlação entre essas variáveis pode 

ser explicada pela ampla variação dos diâmetros e das alturas dos indivíduos e também de 

outros fatores como idade, posição sociológica dos indivíduos, competição, sítio, entre 

outros. Verificou-se forte correlação entre as variáveis dap e VT (r = 0,868). Os resultados 

obtidos corroboram com estudos realizados para espécies nativas que, em função 

principalmente da heterogeneidade dos povoamentos inequiâneos, indicam fraca correlação 

entre as variáveis dap e HT e forte correlação entre dap e VT. 
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Os painéis aglomerados caracterizam-se pela transformação da madeira em pequenas 

partículas, que são secas e misturadas com adesivos sintéticos e distribuídas aleatoriamente 

entre si, posteriormente são prensadas sob calor e pressão, gerando um painel particulado. De 

acordo com esse conceito, pode-se dizer que todo e qualquer material lignocelulósico tem 

potencial para ser utilizado como matéria-prima para a fabricação de chapas de partículas. 

Todo material sólido quando submetido a esforços externos tem a capacidade de deformar-se. 

As propriedades mecânicas dos materiais definem o comportamento do material quando 

sujeito a cargas externas, sua capacidade de resistir ou transmitir esses esforços sem se 

deformar. O objetivo deste trabalho foi avaliar a rigidez e a resistência de painéis 

aglomerados produzidos com madeira de Hymenaea courbaril. A produção e análise das 

propriedades dos painéis aglomerados foram realizados no laboratório de produtos florestais 

da Universidade Federal de Goiás, na Regional Jataí. O adesivo utilizado foi a ureia-

formaldeído (UF), com teor de sólidos de 64,07%, pH de 8,48, viscosidade de 480 cP e 

tempo de gelatinização de 53 segundos. A aplicação de adesivo foi de 8% em relação à massa 

seca das partículas. As partículas “sliver” foram obtidas a partir do processamento de toretes 

em moinho de martelo. Após a geração, as mesmas foram peneiradas, sendo utilizadas para 

produção do painel aquelas partículas que ficaram retidas entre as peneiras de 10 e 30 mesh, 

o que somou 50,40% em relação ao total de partículas geradas. Posteriormente, foram secas 

até a umidade de 3% na base seca. Na sequência, houve a aplicação do adesivo UF. O 

colchão de partículas foi então prensado à temperatura de 160ºC e pressão específica de 

3,92 MPa, por um período de 8 min, obtendo-se assim os painéis homogêneos. Foram 

produzidos 6 painéis, cujas dimensões nominais foram de 480 mm x 480 mm x 15 mm. A 

densidade nominal dos painéis foi de 0,70 g/cm³.Retiraram-se 4 corpos de prova por painel, 

para avaliação das propriedades de flexão estática - DIN 52362. Foram encontrados valores 

de 15,97 MPa para MOR, e 3.085.61 MPa para MOE. Para MOR observa-se que o painel 

atendeu aos requisitos exigido pela norma CS 236-66 que estabelece valores mínimos para 

essa propriedade de 10,98 MPa. O mesmo verificou-se para MOE, uma vez que a norma de 

comercialização americana estabelece valores mínimos de 2.401,96 MPa para os painéis. 
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O painel compensado é caracterizado pela utilização de lâminas de madeira em camadas com 

direção da grã perpendicular entre as camadas adjacentes, em número ímpar e com colagem 

por meio de adesivo entre as lâminas. A quantidade de adesivo influencia diretamente nas 

propriedades mecânicas destes painéis. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar a 

rigidez de painéis compensados de pinus com diferentes quantidades de adesivo PVA. 

A matéria prima utilizada na confecção dos painéis foi a madeira de Pinus oocarpa, com 

idade de 18 anos, a qual passou por processo de laminação em torno laminador, sendo 

retiradas lâminas com 2 mm de espessura e dimensões de 20 x 20 cm. Posteriormente foram 

produzidos compensados com cinco camadas cruzadas e cada camada foi composta por uma 

lâmina. Os painéis foram produzidos com três diferentes gramaturas, as quais tiveram 250, 

300 e 350 g/m² de adesivo PVA, constituindo os tratamentos. O ciclo de prensagem utilizado 

foi de pressão 1 MPa, tempo de 24 horas e temperatura ambiente. Foram avaliadas a umidade 

na base seca, a densidade nominal e o módulo de elasticidade (MOE) dos painéis. Para a 

análise estatística dos dados, foi considerado um delineamento inteiramente casualizado com 

os três tratamentos e as médias foram comparadas estatisticamente pelo teste Scott-Knott a 

5% de significância. Os painéis produzidos apresentaram umidade de 11,10%. A densidade 

média dos painéis foi de 0,66 g/cm³. Para MOE paralelo e perpendicular às fibras, não foi 

observado efeito significativo da gramatura pelo Teste F à 5% de significância, sendo as 

médias gerais encontradas de 18.589 kgf/cm² e 9.943 kgf/cm², respectivamente. Dessa forma, 

recomenda-se a produção de painéis compensados de pinus com 250 g/m² de adesivo PVA. 
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A espécie Syagrus oleracea Becc., comumente conhecida como gueroba, é uma espécie 

nativa do bioma cerrado, sendo comum nos campos sujos e florestas semideciduais. A 

espécie e uma palmeira que não perfilha, apresentando estipe único e grande variabilidade 

quanto ao ponto de colheita. No processo de domesticação e pré-melhoramento genético de 

espécies de palmeiras, a seleção individual vem sendo feita principalmente com base em 

caracteres vegetativos relacionados com desenvolvimento e precocidade. Para a produção 

precoce de palmito, estudos relatam que há grande influência ambiental, gerando dificuldades 

na seleção exclusivamente fenotípica. Contudo, há a possibilidade do uso de indicadores 

indiretos de precocidade na produção de palmito. Neste caso, o tamanho dos frutos pode ser 

utilizado como ferramenta indireta no momento da colheita como caractere que induza o 

desenvolvimento precoce da planta. O forte controle genético do tamanho da semente é um 

pré-requisito da estabilidade da seleção natural que influencia efetivamente essa 

característica. A herdabilidade da característica tamanho da semente parece ser significativa 

na maioria dos casos. Entretanto, pouco é conhecido sobre o efeito da semente no 

desenvolvimento de Syagrus oleracea, particularmente sobre a sua associação na seleção de 

características agronômicas. Considerando a relevância social e econômica do S. olerace, que 

apresenta usos múltiplos de suas partes vegetativas e reprodutivas, o presente trabalho tem 

por objetivo avaliar a relação entre o tamanho do fruto, a adaptação e o desenvolvimento da 

espécie S. oleracea. Para tal, foi mensurado o diâmetro do caule de S. oleracea aos três, 

quinze, vinte e sete e trinta três meses para verificar a correlação individual entre o tamanho 

do fruto e o diâmetro do caule (palmito). Estes dados foram avaliados quanto a magnitude das 

diferenças entre as classes de tamanho do fruto e os respectivos diâmetros, sendo 

significativas tanto para a variável diâmetro aos 15 meses (DC15), quanto aos 27 meses 

(DC27). Os valores apresentaram elevada correlação negativa (r2): 0,93 para DC15 e 

0,95 para DC27. Estes resultados confirmam a hipótese de que há relação entre tamanho do 

fruto e desenvolvimento da planta. Os indivíduos com frutos de dimensões menores que 

4,3 cm apresentaram o melhor desempenho para a variável diâmetro do caule, podendo ser 

utilizado como marcador fenotípico para seleção de indivíduos com produção precoce de 

palmito. Os indivíduos com frutos de dimensões superiores a 5,9 centímetros apresentaram o 

maior número de folhas juvenis, demonstrando assim menor desenvolvimento vegetativo e 

diferenciação no campo. O estudo da relação entre o tamanho do fruto e o desenvolvimento 

vegetativo de S. oleracea representa um avanço significativo para a domesticação e 

exploração racional de seu potencial econômico e alimentar. 

 

Palavras-chave: Seleção Fenotípica. Precocidade. Domesticação. Palmito Amargo. 
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