
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

    Ficha catalográfica  
 
E56 
 
 
 

 

Encontro Regional de Ciências Florestais do Sudoeste Goiano (3. : 2018 : 

Jataí, GO) 

   Anais [recurso eletrônico] do 3º Encontro Regional de Ciências 

Florestais do Sudoeste Goiano e V Semana Acadêmica de Engenharia 

Florestal, realizado de 28 a 30 de agosto de 2018 em Jataí, GO ; 

coordenado por Profª Dra. Daniela Pereira Dias . -- Jataí: 

UFG/REJ/Curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de 

Goiás – Regional Jataí- 2018. 
   27 p.  
 
   Disponível em: http://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/p/14403-anais 

         

   1. Engenharia Florestal. 2. Perspectivas para o Desenvolvimento 

Econômico. 3. Inclusão Social I. Dias, Daniela Pereira. II. Título.  
                                                                           
                                                  CDU:630*38+502.131.11(817.3) 
 
  
 

 

ISSN 2448-0444 
 



 

  
i 

 

 

Apresentação 
 

O III Encontro Regional de Ciências Florestais do Sudoeste Goiano proporcionou a 

apresentação e debate de temas relacionados à questão florestal, permitindo a discussão sobre 

a situação atual do setor e as perspectivas para o desenvolvimento econômico e a inclusão 

social, sobretudo para a região Sudoeste do Estado. O evento foi uma oportunidade de 

evidenciar como a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão pode ser um elemento 

determinante para o setor florestal desta região, bem como para a formação acadêmica de 

profissionais ligados à área. Pois, ao recebermos palestrantes e acadêmicos de outras 

instituições, além de representantes de diversos setores da sociedade, fomentaremos a 

articulação e trocas de experiências, assim como ações e projetos entre as diversas entidades e 

participantes envolvidos.  
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ANÁLISE ESTRUTURAL DO MERCADO BRASILEIRO DE CELULOSE 
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Dada a importância do segmento de celulose e papel para a economia brasileira, o 

conhecimento da estrutura desse mercado é fundamental para conhecer as respostas a curto e 

longo prazos do sistema econômico a mudanças. Neste estudo objetivou-se especificar e 

estimar as relações estruturais do mercado brasileiro de celulose obtendo um modelo capaz de 

representar a dinâmica desse mercado, bem como verificar o efeito das diversas variáveis que 

possam afetar a oferta e a demanda interna de celulose. Os dados utilizados foram 

provenientes de séries temporais anuais abrangendo o período de 1978 a 1993. As 

quantidades produzidas, importadas e exportadas de celulose foram obtidas da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o preço real interno de 

celulose na Associação Brasileira de Exportadores de Celulose (ABECEL) e corresponde ao 

preço ditado pela Comissão Interministerial de Preços (CIP), o preço interno de máquinas e 

equipamentos industriais, dos lubrificantes e taxas de juros na forma de índice foram obtidos 

na Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas (1970 a 1993) e corrigidos pela índice 

geral de preços, o Produto Interno Bruto (PIB) foi obtido no Boletim do Banco Central do 

Brasil e a área reflorestada anualmente foi obtida no relatório anual da Associação Nacional 

dos Fabricantes de Papel e Celulose (ANFPC). A equação estimada para a quantidade 

ofertada de celulose (OCt) foi ln(ÔCt) = - 0,2699 + 0,7613 ln(PICt) - 1,1442 ln(PMEt) + 

3,8082 ln(OCt - 1), em que PICt = preço interno de celulose; PMEt = preço de máquinas e 

equipamentos e OCt = oferta de celulose e para a quantidade demandada de celulose no longo 

prazo para o Brasil a equação estimada foi  ln(DICt) = 3,8022 – 0,1311 ln(PICt) + 0,5843 

ln(PIBPt) + 0,0455 TDt  em que PICt = Preço interno de celulose; PIBPt = produto interno 

bruto per capta e TDt = tendência com coeficiente de determinação (R²) de 63,41 % e 

96,44%, respectivamente. A oferta e demanda interna de celulose são preço-inelástico. Para a 

estrutura de oferta a curto prazo o preço máquinas e equipamento e de oferta defasada são de 

natureza elástica, enquanto para a estrutura de demanda a renda dos consumidores e tendência 

são de natureza elástica, representando ao contrário da oferta de celulose, uma estrutura de 

longo prazo. Os modelos propostos apresentaram bom ajustamento e conformidade dos 

coeficientes com a teoria econômica, entretanto, para abordar a complexidade desse mercado 

é necessário incorporar novas variáveis para melhor representatividade desse sistema. Devido 

à complexidade na tomada de decisões, é necessário a utilização de técnicas sofisticas, como 

as ferramentas econométricas que auxiliarão nesses processos. 

 

Palavras-chave: Equações simultâneas. Econometria. Produção florestal.  
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AVALIAÇÃO DA DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE TRÊS CLONES DE 

Eucalyptus sp SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS 
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1
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A massa específica básica (MEB) é um dos índices mais utilizados para predizer as 

características da madeira quanto às suas propriedades mecânicas e, ou físicas. Seguindo o 

contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a variação da massa específica básica média 

e ao longo do tronco para três clones de Eucalyptus sp., e testar modelos matemáticos 

selecionando o que melhor represente a variação dessa massa específica dentro da árvore em 

diferentes posições. Foram avaliados três clones (C1, C2 e C3) implantados em dois 

espaçamentos, localizados na fazenda experimental da Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, constituindo os tratamentos T1, T2 e T3 no espaçamento 3 x 2 m, 

respectivamente, e para os mesmos clones, respectivamente, no espaçamento 3 x 3 m, 

constituíram-se os tratamentos T4, T5 e T6. Para todos os tratamentos foram utilizadas três 

repetições. As posições avaliadas foram a base, DAP, 25%, 50%, 75% e 100% da altura 

comercial do tronco, sendo considerado essa altura à partir de 10 cm da base até o diâmetro 

mínimo de corte (8 cm). Para a determinação da MEB da madeira, foi utilizado o método da 

balança gravimétrica, seguindo a norma NBR 11941 da ABNT (2003), a partir de discos de 

5cm de espessura retirados nas respectivas alturas ao longo do tronco. Os resultados 

expressam que a massa específica básica média não apresentou diferença significativa entre 

os tratamentos, com valor médio de 0,41 ± 0,58 g/cm³. A MEB reduziu gradualmente ao 

longo do tronco no sentido base-topo, com diferença significativa de densidade entre as 

posições apenas para T1. Para este tratamento, a base se diferenciou das demais posições 

sendo que a mesma apresentou uma massa específica básica de 0,64 g/cm³ e a menor 

densidade foi de 0,46 g/cm³ referente a 75% da altura comercial. Os demais clones, 

independente do seu respectivo tratamento, não apresentaram diferença significativa ao longo 

do tronco em nenhuma das posições. Referente aos modelos matemáticos, para T1 foram 

analisados modelos lineares, exponenciais e polinomiais sendo que, o melhor modelo que 

representou as variações da MEB em função da posição foi o modelo polinomial de quarta 

ordem, com um R² de 0,74 (74%). Conclui-se que, houve variação da massa específica básica 

ao longo da árvore apenas para o clone 1, espaçamento 3x2 m, e que o melhor modelo 

matemático que represente essa variação tem tendência polinomial de quarta ordem. A 

variação entre os clone e espaçamentos avaliados não diferiram quanto à densidade básica 

média das árvores. 

 

Palavras-chave: Propriedade física. Tecnologia da madeira. Massa específica básica. 
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE PAINÉIS AGLOMERADOS DE 

RESÍDUOS DE SORGO COM SERRAGEM 
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Sabe-se que todo e qualquer material lignocelulósico tem potencial de ser utilizado como 

matéria-prima para a fabricação de chapas de partículas, conferindo assim a oportunidade de 

utilização de resíduos florestais (serragem) e agroindustriais na sua produção. Dentre os 

resíduos com potencial para esta finalidade, destaca-se o sorgo que é um material 

lignocelulósico produzido em diversos países. Em 2016, a CONAB (Companhia Nacional de 

Abastecimento), estimou a produção mundial de sorgo em cerca de 60,06 milhões de 

toneladas, aliado a essa alta produção, se tem um aumento na geração de resíduos dessa 

cultura. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar as propriedades físicas dos painéis 

produzidos a partir de sorgo e serragem. Foram produzidos três painéis por tratamento com 

diferentes porcentagens de sorgo (0%, 25%, 50%, 75% e 100%), em relação a serragem, 

utilizando-se 8% de adesivo ureia-formaldeído. Os painéis foram prensados na temperatura 

de 180°C, pressão de 6,2 MPa pelo tempo de 30 minutos. As propriedades físicas analisadas 

foram densidade aparente, teor de umidade, absorção de água e inchamento em espessura 

após imersão em água por 2 horas. Todos os painéis foram classificados como sendo de baixa 

densidade, os quais apresentaram valor médio de 0,55 ± 0,04 g/cm
3
 e apresentaram teor de 

umidade de 8,94% ± 0,13%. Para a absorção de água observou-se diferença estatística 

significativa apenas para os painéis produzidos com 100% de sorgo (217,0%), os quais 

apresentaram maiores valores nesta propriedade. Já em relação ao inchamento em espessura 

verificou-se que os painéis produzidos com 0%, 25% e 50% de sorgo (12%, 22% e 27,6%) 

respectivamente, não diferiram estatisticamente entre si, já os painéis produzidos com 75% e 

100% de sorgo (47,67% e 81,33%), respectivamente, apresentaram diferença significativa. 

Semelhante à AA2h observou-se que os painéis produzidos com 100% de sorgo apresentaram 

maiores valores nesta propriedade, isso se deve pelo fato dessas propriedades apresentarem 

alto valor de correlação (0,95). Dessa maneira, observou-se que a medida em que se 

aumentou a porcentagem de sorgo nos painéis se teve um aumento nas propriedades de 

absorção de água e inchamento em espessura, podendo ser explicado devido o sorgo ser um 

resíduo de baixa densidade, que resulta em um maior número de partículas para que se 

alcance a densidade pré-estabelecida do painel, ocasionando assim uma maior disponibilidade 

de sítios hidroxílicos. Outro fator que pode ter interferido é o fato da não utilização de 

emulsão de parafina na confecção dos painéis. Sendo assim conclui-se que todos os painéis 

foram classificados como sendo de baixa densidade, onde os painéis produzidos com até 50% 

de sorgo apresentaram resultados satisfatórios para inchamento e absorção de água. 

 

Palavras-chaves: Adesivo. Partículas. Produtos lignocelulósicos. 
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AVALIAÇÃO DO ISOLAMENTO ACÚSTICO DE PAINÉIS MDF COM 

ESPESSURAS E TAMANHOS DIFERENTES 
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A unidade de medida utilizada para medições no campo da acústica é o decibel (dB), que 

expressa em escala logarítmica a razão entre dois níveis de potência. O valor de 0 dB é o 

nível máximo de tensão que o sinal de áudio pode ter e quanto mais negativo for o valor, 

menor é a potência sonora. Tentando investigar o potencial de uso de painéis de madeira 

como isolante acústico, caracterizar e desenvolver parâmetros para avaliar a madeira a fim de 

achar as melhores espécies para o uso da no isolamento acústico esse trabalho objetivou 

avaliar a absorção do som de painéis de fibra de média densidade (MDF) com frequência de 

som de variável. Para tal, as medições foram feitas no Laboratório de Mídias do curso de 

Física da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás que possui vedação acústica 

profissional sem a influência de sons externos ao laboratório. Para a captação do som, foi 

utilizado o uso de programa de edição e avaliação de som Audacity. O áudio de frequência 

com variação crescente de 50 a 3000 hz com duração de 1 minuto e 30 segundos foi 

reproduzido por um amplificador sonoro Sony a uma distância de 2 m das caixas de MDF, 

com densidade média de 0,6630g/cm³ (C1,C2 e C3) e 0,8186 (C4), com tamanhos distintos, 

nas dimensões de 60 x 60 x 60 cm (C1), 40 x 40 x 40 cm (C2) e 20 x 20 x 20 cm (C3 e C4). 

As caixas tinham espessura de 15 mm (grossa), com exceção da caixa menor, para a qual 

também foi avaliada a espessura de 6 mm (fina) (C4). Um microfone foi colocado dentro de 

cada caixa fixado na tampa, suspenso de forma a não entrar em contado com o fundo nem 

com as paredes da caixa e um microfone fora captando o som ambiente a 25 cm de altura do 

solo. Foi possível verificar a redução do nível do som captado dentro das caixas em relação 

ao ambiente externo, com exceção das caixas C3e C4 nas faixas de 1000-1200 hz e 2000-

2400 hz respectivamente que vieram a apresentar pontos com amplitudes maiores que no 

ambiente externo, comportamento devido ao eco que há dentro delas relacionado ao tamanho 

reduzido das mesmas. As caixas tiveram diferença entre ponto máximo e mínimo de som no 

ambiente interno de 48,69 dB, 49,39 dB, 50,72 dB e 51,33 dB, para C1, C2, C3 e C4, 

respectivamente, enquanto que no ambiente externo este valor foi de 52,23 dB. A média 

obtida no ambiente externo foi de -60,02 dB enquanto que dentro das caixas C1, C2, C3 e C4 

foram de -66,66 dB, -65,25 dB, -59,77 dB e -60,46 dB, com diminuição de 6,63 dB, 5,23 dB 

e 0,43 dB para C1, C2 e C4 e um aumento médio de 0,25dB para C3. Sendo assim, espessura 

e tamanho tiveram influência na absorção do som. 

 

Palavras-chave: Acústica. Tecnologia da Madeira. Propriedades Físicas da Madeira. 
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Diversos protocolos de micropropagação têm sido desenvolvidos para diversas espécies 

florestais tanto exóticas como nativas, porém, o sucesso do processo depende de alguns 

fatores como tipo de explante, meio de cultura, concentração de reguladores de crescimento, 

dentre outros. O presente estudo objetivou avaliar a influência de balanços hormonais sobre a 

indução de respostas morfogenéticas em cotilédones de flamboyant Delonix regia (HOOK.). 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos da Regional Jataí da 

Universidade Federal de Goiás. Foi utilizada como fonte de explante, cotilédones, obtidos a 

partir de sementes germinadas in vitro. Os tratamentos foram constituídos pela combinação 

de Benziladenina (BA) e Ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4D), sendo no total de cinco 

(0,125 mg L
-1

 de 2,4D + 0,125 mg L
-1

 de BA; 0,125 mg L
-1

  de 2,4D + 0,5 de BA mg L
-1

; 

0,125 mg L
-1

  de 2,4D + 1,0 mg L
-1

 de BA; 0,125 mg L
-1

 de 2,4D + 2,0 de BA mg L
-1

 e um 

tratamento controle). O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, 

com cinco repetições por tratamento. Após a inoculação, os explantes permaneceram em sala 

de crescimento a 25ºC com fotoperíodo de 16 h por 35 dias. Foram avaliados porcentagem de 

calos e oxidação, número de gemas e massa fresca dos explantes. A formação de calos foi 

superior a 80% para todos os tratamentos com adição de fitohormônios. O número de gemas 

foi superior na combinação de 0,125 mg L
-1

 de 2,4D + 1,0 mg L
-1

 de BA, maior entre todos os 

tratamentos, porém foi inferior a um, valor reduzido para um protocolo de microprogação. 

Para as variáveis oxidação e massa fresca, os maiores valores foram obtidos nas 

concentrações de 1,0 e 2,0 mg L
-1 

de BA. Cotilédones de flamboyant cultivados em meio de 

cultura suplementado com auxina e citocinina apresentam respostas morfogenéticas, 

entretanto, a taxa é considerada como baixa para um protrocolo de microprogação, sendo 

necessário o desenvolvimento de novos estudos para otimização do processo. 

 

Palavras-chave: Reguladores de crescimento. Cultivo in vitro. Cotilédones. 
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BIOMETRIA, GERMINAÇÃO E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DE SEMENTES E 

EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE DIFERENTES MATRIZES DE Delonix regia  
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O objetivo deste estudo foi avaliar a diferença existente entre sementes de Delonix regia 

(Hook.) Raf. de diferentes árvores matrizes por meio da biometria, germinação e 

condutividade elétrica de sementes e emergência de plântulas. Foram utilizadas sementes de 

duas matrizes distintas, situadas nos municípios de Jataí e Rio Verde, ambos em Goiás, 

respectivamente, matrizes 1 e 2 (M1 e M2). Foram medidos comprimento, largura e espessura 

das sementes de M1 e M2, e posteriormente aplicado o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

A dormência das sementes foi superada com escarificação mecânica. Foi realizado o teste de 

germinação em câmara de germinação tipo BOD, em temperatura de 25ºC, em que as 

sementes das diferentes matrizes foram acondicionadas em rolos de papel filtro umedecido 

com água destilada. Cada tratamento possuiu 100 sementes, divididas em quatro repetições de 

25 sementes. As avaliações da germinação ocorreram aos dois e cincos dias após a 

semeadura. Paralelamente, as sementes foram imersas em diferentes quantidades de água 

destilada: 50 ml (TA) e 75 ml (TB), ambas à 25
o
C, para a determinação da condutividade 

elétrica da solução (CE) com sementes. As leituras da condutividade elétrica da solução 

foram determinadas após 2, 5 e 24 horas. As sementes utilizadas no teste de CE foram 

semeadas em substrato composto por terra de subsolo e cama de frango para a avaliação da 

emergência das plântulas, realizada após 28 dias da semeadura. As sementes M2 apresentaram 

características biométricas superiores à M1. Os valores de comprimento, largura e espessura 

de M2 foram de 2,07 cm, 0,66 cm e 0,45 cm, e de M1 foram de 1,90 cm, 0,63 cm e 0,40 cm. 

M1 apresentou 50% de germinação, enquanto M2 apresentou 32,5%. Quanto maior o tempo 

de imersão das sementes M1 e M2 em água destilada, maiores os valores de CE, os quais 

foram superiores para M1 em todos os tempos testados. Os valores de CE aumentaram quando 

as sementes foram expostas a maior quantidade de água, TB apresentou o dobro de CE na 

maioria dos tempos de imersão exceto após 2 h. Não houve diferença significativa entre a 

porcentagem de germinação das sementes submetidas a TA e TB. A emergência das plântulas 

apresentou maior porcentagem na M1, independentemente da quantidade de água usada no 

teste de CE (48% para TA e 54% para TB). Apesar da porcentagem de emergência inferior, 

M2 também não foi influenciado pela quantidade de água (35% para TA e 30% para TB). 

Sementes de D. regia com menor dimensões apresentam maior porcentagem de germinação e 

emergência e maior CE. A quantidade de água utilizada para o teste de CE não afeta a 

emergência das plântulas, muito embora promova de maneira geral aumento da CE. 

 

Palavras-chave: Flamboyant. Morfometria. Qualidade de sementes. Teste de vigor. 
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A Ciência Forense é um ramo multidisciplinar que engloba as diversas áreas das ciências 

exatas, humanas e biológicas. Os conhecimentos especializados da Química, Biologia e das 

diversas Engenharias se sobrepõe para atender propósitos jurídico-penais, para a elucidação 

de diversos fatos litigiosos, incluindo os crimes ambientais, contra a flora e fauna, assim 

como consta na Lei 9.065, de 12 de fevereiro de 1998. De toda criminalidade presente no 

Brasil, 5 % refere-se aos crimes contra o meio ambiente, cuja taxa de solução é apenas 

razoável. O objetivo deste estudo, portanto, foi buscar informações estatísticas que 

explicassem essa observação, através de relatórios fornecidos pelo Governo Brasileiro, como 

o Sistema de Informações em Bases Criminais, e por meio de periódicos, como as revistas 

Perícia Federal e Brasileira de Criminalística, de modo a não só observar os números como 

verificar os últimos avanços na área. No estudo também foram levantadas informações acerca 

das atribuições e formação do perito ambiental, dos serviços dedicados à elucidação dos 

crimes e dos suportes disponíveis oferecidos aos peritos. Através da pesquisa, observou-se 

que o perito ambiental, dentre suas atribuições, pode realizar pesquisas para a produção de 

laudos periciais, proceder investigações pertinentes tanto à sua área de formação, como 

incêndios, mortes suspeitas de animais, desmatamento, tráfico de madeira, biopirataria, 

poluições em corpos d’água, do ar e solo, quanto perícias gerais. Do total de 1.139 peritos 

oficiais no Brasil, atuam na área ambiental engenheiros florestais (4%), cartográficos e de 

minas (2%), agrônomos (5%), médicos veterinários (2%), biólogos (3%), geólogos (3%) e, 

como apoio, químicos (7%). Todos esses profissionais forenses foram responsáveis pela 

produção de mais de 25.000 laudos nos últimos 12 anos; valor que não contabiliza as 

pendências que podem chegar a ter duração de mais de dois anos. Em 2016, por exemplo, 

apenas 70% das perícias solicitadas foram concluídas. Vale ressaltar que o número de peritos 

não é a única explicação para a baixa solução de crimes ambientais. A falta de investimento 

do governo também é uma explicação, visto que muitos Institutos de Criminalísticas carecem 

de materiais necessários para realização dos procedimentos científicos, mesmo possuindo 

equipamentos como cromatográficos e os de espectroscopia. Neste ponto, a tecnologia é de 

extrema importância; contribui para solução de crimes, auxilia na mensuração espacial e 

temporal dos impactos ambientais e avalia economicamente a recuperação das áreas 

danificadas e o valor subtraído. Nos últimos anos a pesquisa tem focado em métodos de 

sensoriamento remoto, como alternativa aos métodos in loco, onde se emprega técnicas para 

se obter características quanti e qualitativas da vegetação. O VANT (Veículo Aéreo Não 

Tripulado), por exemplo, tem capacidade de auxiliar na elucidação de diversos crimes através 

de imagens de altíssima qualidade. De forma geral, o Brasil está evoluindo, entretanto, muito 

tem-se a suprir, já que a demanda é alta e o número de profissionais e investimento são 

poucos. 

 

Palavras-chave: Crimes ambientais. Ciências Forenses. Perícia.  
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Dentre as espécies com potencial para reflorestamento e produção de madeira para serraria 

está a teca (Tectona grandis L.f.), cuja importância e o valor comercial se devem às 

propriedades físico-mecânicas desejáveis da madeira que tornam a espécie uma das mais 

valorizadas no mundo. Programas de melhoramento genético para a teca têm sido 

desenvolvidos visando a obtenção de árvores com maior produtividade, maior resistência, 

maior uniformidade, qualidade superior do produto, melhores taxas de crescimento, menores 

custos de manejo e menores perdas. Este estudo teve por objetivo avaliar o crescimento 

inicial de teca no município de Cáceres localizado na região Sudoeste do Estado de Mato 

Grosso. A região apresenta clima tropical (Aw) segundo a classificação de Köppen, com 

inverno seco, verão chuvoso e temperatura média anual de 26 ºC, podendo ocorrer 

temperaturas de até 41 °C. A pluviosidade anual é de aproximadamente 1.335 mm, 

concentrada principalmente nos meses de dezembro a março. O delineamento utilizado foi o 

de blocos casualizados com sete tratamentos (clones: BT61, BT62, BT63, BT67, BT68 e 

BT80; e sementes) e quatro repetições. Aos 26 meses após o plantio, foram avaliadas as 

seguintes variáveis dendrométricas: diâmetro a 1,3 m de altura do solo (dap), altura total (HT) 

e volume (V). As variáveis dap e HT foram obtidas a partir de mensuração das árvores dos 

povoamentos. O volume foi obtido a partir de estimativas utilizando o fator de forma médio 

igual a 0,61. Foi realizada uma análise exploratória para verificar se os dados atendem as 

pressuposições da análise de variância. Os dados foram submetidos aos testes de Cochran 

para homogeneidade de variância, e de Lilliefors, para normalidade de distribuição dos dados. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e para a comparação das médias utilizou-se 

o teste de Scott-Knott, em nível de 5% de probabilidade. O teste de Lilliefors indicou que as 

variáveis apresentam distribuição normal enquanto o teste de Cochran indicou 

homogeneidade dos dados, sendo que esses resultados atendem aos pressupostos 

recomendados para a realização da análise de variância. Foi observado efeito significativo 

para todas as variáveis analisadas sendo que os clones BT61, BT62, BT63 e BT80 

apresentaram desenvolvimento superior para as variáveis dap, HT e V em relação aos clones 

BT67, BT68 e à semente. 

 

Palavras-chave: Tectona grandis L.f. DAP. Clones. ANOVA. 
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Kielmeyera coriacea Martius é uma espécie nativa do Cerrado considerada uma das mais 

importantes produtoras de cortiça. As espécies do Cerrado, quando comparadas às espécies 

florestais, apresentam um maior investimento em sistema radicular e baixa taxa de 

crescimento. Estudos que envolvem a análise inicial do crescimento e alocação da biomassa 

de K. coriaceae podem permitir maior entendimento sobre seu estabelecimento, 

produtividade e persistência quando em condições de campo. O objetivo deste trabalho foi 

determinar o crescimento inicial e a alocação de biomassa em mudas de K. coriacea. Os 

dados foram coletados em 90 plantas após sete e 50 dias da emergência das plântulas. Foram 

determinados o diâmetro do colo e a altura total das plantas com o uso de paquímetro digital e 

régua milimetrada, respectivamente. Foi obtido também peso seco das folhas, caule e raiz das 

mudas. A partir da obtenção destas variáveis, foi calculado o incremento em diâmetro e altura 

das mudas, e a porcentagem de alocação de biomassa para os diferentes compartimentos das 

plantas. O diâmetro das plântulas de K. coriaceae após sete dias da emergência das plântulas 

foi de 1,89 ± 0,12 mm, enquanto que a altura total foi de 4,60 ± 0,16 cm (parte aérea com 

1,97 cm e radicular com 2,63 cm, em média). Após 50 dias da emergência das plântulas, as 

mudas de K. coriaceae apresentaram diâmetro do colo e altura total das mudas de, 

respectivamente, 2,04 ± 0,09 e 20,96 ± 0,77 cm. Neste caso, 56% (11,71 ± 0,81cm) da altura 

total representa o comprimento da raiz e 44% pela parte aérea (9,24 ± 0,37 cm). Entre as duas 

avaliações realizadas, houve um incremento em diâmetro do colo de 0,15 mm e, em altura 

total, 16,36 cm (55% foram representados pelo aumento do comprimento da raiz). A alocação 

da biomassa variou entre os compartimentos das mudas após 50 dias da emergência das 

plântulas, sendo 66% da biomassa alocada nas folhas, 7% no caule e 27% na raiz. Durante a 

fase inicial do crescimento de mudas de K. coriaceae há maior investimento em altura total 

das plantas do que em diâmetro do colo e, apesar do comprimento da raiz ter sido maior que a 

altura da parte aérea, a biomassa alocada na parte aérea das mudas supera a alocada no 

sistema radicular. 

 

Palavras-chave: Carbono. Cerrado. Morfologia de Plântulas. Pau Santo. 
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O cedro (Cedrela fissilis) é uma espécie rara, que ocorre em diversas formações florestais 

brasileiras e praticamente em toda América tropical. É uma árvore frondosa que produz uma 

das madeiras mais apreciadas no comércio tanto brasileiro quanto internacional devido as 

suas boas propriedades físicas de densidade e estabilidade dimensional. Considerando sua 

elevada relevância no setor madeireiro, este trabalho teve como objetivo determinar as 

propriedades físicas da madeira de Cedrela fissilis. A madeira utilizada foi proveniente de 

uma serraria da cidade de Jatai, GO. Os corpos-de-prova usados para os ensaios foram 

retirados de um torete desta espécie. Foram realizadas análises de densidade básica, 

densidade aparente, contração e inchamento e teor de umidade, com total de três repetições, 

seguindo a norma brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 7190/97, com 

a realização de análise descritiva dos dados. A madeira apresentou densidade básica de 0,58 ± 

0,04 g/cm³, sendo considerada de média densidade se comparada com as madeiras mais 

utilizadas em serrarias. O teor de umidade foi de 16,08 ± 0,41 % e a densidade aparente nesta 

umidade foi de 0,61 ± 0,02 g/cm³. A madeira teve contração volumétrica, tangencial, radial e 

longitudinal de 11,86 ± 1,64 %, 6,26 ± 1,47%, 4,91 ± 0,75% e 1,13 ± 0,59 %, 

respectivamente. Os valores de inchamento nesta mesma sequência foram de 13,50 ± 2,14 %, 

6,70 ± 1,68 %, 5,17 ± 0,84 % e 1,15 ± 0,61%. O coeficiente de anisotropia de contração 

obtido foi de 1,27, indicando que a madeira possui alta estabilidade dimensional e pouca 

ocorrência de defeitos, como empenamentos e rachaduras. Considerando todas as suas 

propriedades físicas analisadas, recomenda-se a realização de mais estudos sobre esta madeira 

referente a estas propriedades e também indica-se análises com maior intensidade amostral. 

 

Palavras-chave: Cedro brasileiro. Qualidade da madeira. Coeficiente de Anisotropia. 
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O controle da uniformidade da granulometria das partículas de um painel é de suma 

importância, uma vez que no processamento das partículas é necessário tempo e 

processamentos diversos, podendo interferir no tempo e custo final da produção do painel. 

Além disso, a escolha da granulometria ideal depende estreitamente da influência que irá 

exercer sobre as propriedades físicas do painel. Neste contexto, o presente trabalho buscou 

avaliar o efeito de diferentes granulometrias de partículas de bagaço de cana-de-açúcar sobre 

propriedades físicas de painéis aglomerados. Foram confeccionados painéis com dimensões 

20,0 x 20,0 x 1,5 cm, contendo adesivo ureia-formaldeído, com 64,7% de teor de sólidos, na 

proporção de 8% de sólidos do adesivo em relação a massa seca de partículas do painel. A 

proporção utilizada foi de 100% de bagaço-de-cana em ambos tratamentos, diferindo-se no 

tamanho da granulometria, com três repetições por tratamento. Na obtenção de partículas de 

granulometria maior, o material foi processado no Triturador Tg 1400-S Kawashima, sendo 

utilizadas para a produção dos painéis aquelas que ficaram retidas na peneira de 5 mesh. Para 

obter as partículas de granulometria menor para o segundo tratamento, após passar pelo 

triturador, o material foi processado em moinho de facas tipo Willey e as partículas utilizadas 

na produção dos painéis deste tratamento foram aquelas retidas na peneira de 35 mesh. As 

partículas foram secas em estufa com circulação de ar forçada até atingir umidade na base 

seca de 3%, e misturadas manualmente ao adesivo. Cada painel foi prensado a uma pressão 

de 6,2 MPa, posteriormente submetidos a uma temperatura de 180°C, por 30 minutos. Os 

ensaios físicos realizados foram densidade aparente, teor de umidade, absorção de água e 

inchamento em espessura em imersão em água por 2 horas, segundo a norma NBR 14810-2 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os ensaios de absorção de água e inchamento 

em espessura foram realizados com e sem adição de parafina, onde a utilização da mesma 

resulta na redução da higroscopicidade, por ser uma substância altamente hidrofóbica. Todos 

os painéis foram classificados como sendo de baixa densidade, os quais apresentaram valor 

médio de 0,42 ± 0,06 g/cm
3
. Não houve diferença significativa entre os ensaios, sendo os 

valores médios de absorção de água de 134,1 ± 36,1 %, o inchamento em espessura foi de 

49,4 ± 21,7 % e o teor de umidade, de 7,7 ± 0,2 %. Os ensaios realizados com imersão em 

parafina (absorção e inchamento) tiveram diferença significativa, comparando os painéis com 

e sem imersão em parafina, resultando em valores médios inferiores nos dois ensaios, com 

absorção de água de 5,88 ± 4,53% e inchamento em espessura de 1,00 ± 0,56%. Observou-se 

que o tamanho da partícula não exerceu influência sobre as propriedades físicas nos painéis 

de bagaço de cana, sendo recomendado a utilização de granulometrias maiores, devido a 

maior facilidade de produção. Como a imersão em parafina aumentou a resistência a absorção 

e inchamento em espessura, é notável a viabilidade da utilização da mesma na produção desse 

tipo de painel. 
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Durante a fase final da maturação das sementes, estas passam por desidratação, o que facilita 

sua dispersão. A coleta de sementes imaturas, seguida de secagem artificial, pode promover a 

antecipação de sua maturação. Assim, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 

verificar o efeito da temperatura de secagem de sementes imaturas sobre a germinação de 

Eucalyptus torelliana. Os frutos de E. torelliana (maduros e imaturos) foram coletados em 

maio de 2016 em duas árvores matrizes localizadas na Regional Jataí da Universidade Federal 

de Goiás (REJ/UFG) e foram beneficiados no Laboratório de Sementes Florestais. Foram 

testados quatro tratamentos: T1 = sementes maduras (intactas); T2 = sementes imaturas 

mantidas à 25 
o
C; T3 = sementes imaturas mantidas 30 

o
C; T4 = sementes imaturas mantidas à 

35 
o
C. As sementes foram semeadas em tubetes preenchidos com substrato para produção de 

mudas BioMax. O experimento foi irrigado duas vezes ao dia. Após a semeadura, 

semanalmente, durante 27 dias, foi contabilizado o número de plântulas emergidas em cada 

tratamento, para posterior cálculo do porcentual e índice de velocidade de emergência. O 

delineamento foi inteiramente casualizado, com quatro repetições de 25 sementes por 

tratamento. A porcentagem de emergência de plântulas variou entre os tratamentos, sendo o 

T2 o que apresentou os menores valores (31%), comparados aos outros tratamentos (T1 = 

56%, T2 = 72% e T3 = 61%). O índice de velocidade de emergência também apresentou 

resultado similar à porcentagem de emergência, em que T1, T3 e T4 (8,19, 10,26 e 6,54) 

apresentaram resultados estatisticamente iguais, porém superior ao T2 (4,95). Houve uma 

relação direta entre a emergência das plântulas e a velocidade em que estas emergiram. 

Quando as sementes imaturas de E. torelliana são submetidas a secagem à 30 e 35 
o
C, a 

quantidade de plântulas e a velocidade em que estas emergem se igualam à semente maduras. 

 

Palavras-chave: Eucalipto. Maturação de sementes. Índice de Velocidade de Emergência. 

Secagem artificial. 
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Protocolos de regeneração in vitro têm sido desenvolvidos e/ou otimizados para espécies 

arbóreas, que possuem características biológicas que dificultam a germinação e obtenção de 

plantas uniformes. O presente trabalho objetivou avaliar o efeito de citocininas na 

regeneração in vitro de Delonix regia (Hook.) popularmente conhecida como Flamboyant, 

espécie arbórea exótica pertencente à família Fabaceae. Segmentos cotiledonares de plântulas 

emergidas in vitro foram inoculados em meio de cultura MS, suplementado com diferentes 

concentrações (1, 2, 4 e 8 mg L
-1

) de 6-benziladenina (BA) ou cinetina (CIN) para induzir a 

regeneração de brotos adventícios. No tratamento controle não houve adição de reguladores 

de crescimento. Cada tratamento consistiu de 5 repetições contendo 6 explantes em cada 

frasco, em delineamento inteiramente casualisado. Após inoculação o experimento foi 

colocado em sala de crescimento a 25 ºC e fotoperiodo de 16h por 80 dias. A formação de 

calos foi significativamente maior nos explantes cultivados em meio suplementado com BA, 

independente da dose utilizada. Os tratamentos suplementados com BA apresentaram maiores 

valores de massa fresca e ajustando-se a um modelo linear crescente, sendo o maior valor 

observado no tratamento suplementado com 2 mg L
-1

 de BA. Contudo, a quantidade de 

gemas regeneradas foi reduzida. A maior quantidade de explantes oxidados foi observada nos 

tratamentos com CIN. O BA induziu melhores respostas morfogenéticas em relação à CIN no 

cultivo in vitro de flamboyant. Futuros estudos são necessários a fim de otimizar o processo 

de micropropagação e regeneração dessa importante espécie ornamental. 
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SEMENTES COM TEGUMENTO ÍNTEGRO E TRINCADO 

 

Ronaldo Augusto Cândido Rosa
1, Natália Santos Lima Bernasoli

1*
, Daniela Pereira Dias

1
 

1
 Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, UAE Ciências Agrárias, Curso de Engenharia Florestal, 

Jataí/GO. 
* 
E-mail: nataliabernazzoli@hotmail.com 

 

Sapindus saponaria L. (saboneteira) é uma árvore pioneira pertencente à família Sapindaceae 

que possui sementes com alto grau de dormência por impermeabilidade do tegumento à água. 

Estudos que visam acelerar e uniformizar a emergência de plântulas de S. saponaria, por 

meio de métodos eficientes, de baixo custo e sem riscos, são vantajosos para os produtores de 

mudas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a emergência de plântulas de S. saponaria a 

partir de sementes com tegumento íntegro e trincado, bem como determinar o índice de 

velocidade de emergência das plântulas. Foram utilizadas sementes com tegumento íntegro e 

trincado oriundas de frutos maduros coletados em quatro árvores da arborização urbana do 

município de Jataí-GO, em 2016. A superação da dormência tegumentar foi realizada por 

meio da imersão das sementes por 15 minutos em água fervente. Posteriormente, as sementes 

foram semeadas em substrato composto por mistura de terra de subsolo, areia, vermiculita e 

NPK. A emergência das plântulas foi observada semanalmente durante 70 dias após a 

semeadura. O critério utilizado para caracterizar a emergência foi a abertura dos cotilédones. 

A característica do tegumento das sementes influenciou a porcentagem de emergência de 

plântulas de S. saponaria. As sementes com tegumento íntegro e trincado apresentaram, 

respectivamente, 18% e 67% de emergência das plântulas. Para as sementes com tegumento 

íntegro, o índice de velocidade de emergência (IVE) foi de 0,197, enquanto que as sementes 

com o tegumento trincado apresentaram IVE de 0,775, um aumento de 292,4%. Sementes de 

S. saponaria com tegumento trincado apresentam maior eficiência e velocidade na 

emergência de plântulas. 

  

Palavras-chave: Casca da semente. Dormência. Saboneteira. Velocidade de germinação. 
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ESTABELECIMENTO E CRESCIMENTO INICIAL DE SEIS CLONES DE CEDRO 

AUSTRALIANO NA REGIÃO DE JATAÍ, GO 
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O cedro australiano (Toona cilliata var. australis) é uma árvore de madeira nobre, nativa das 

regiões tropicais da Austrália. Esta espécie pertence à família Meliaceae, sendo assim, sua 

madeira é bastante apreciada e valorizada pela indústria moveleira. Sua introdução no Brasil 

ocorreu na década de 70, trazida pela Aracruz Celulose. Atualmente, a Bela Vista Florestal é 

a empresa responsável pelos programas de melhoramento genético e produção de mudas 

clonadas. A introdução e o acompanhamento do desempenho de clones de cedro em outras 

regiões são fundamentais para fornecer informações básicas, visando recomendações precisas 

pela comunidade científica para o desenvolvimento adequado da produção de madeiras 

nobres. Para avaliar o potencial de estabelecimento e o desempenho silvicultural inicial de 

seis clones de Toona ciliata M. Roemer var. australis na região de Jataí, GO, foi conduzido 

um experimento na UFG/REJ. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 

seis clones (T1 - BV1151; T2 - BV1110; T3 - BV1120; T4 - BV1121; T5 - BV1210; e T6 - 

BV1321), 40 repetições e parcelas lineares de árvores únicas (single tree plots). Foram 

avaliados sobrevivência, incremento diamétrico e incremento em altura dos seis clones. Aos 

sete meses de idade, todos os clones apresentaram 100% de sobrevivência. A alta mortalidade 

de T. ciliata ocorre, geralmente, até um ano após o plantio (declinando depois). Os clones T1, 

T2, T5 e T6 apresentaram as menores taxa de danos causados por herbívoros (formigas 

cortadeiras) no campo em comparação com os clones T3 e T4. Os clones T4, T5 e T6 

apresentaram os maiores valores de incremento em altura até 15º mês e o clone T4 o menor 

incremento diamétrico, após o plantio, na região de Jataí, Goiás. A seleção de clones mais 

vigorosos para a região é desejável, pois alcançam mais rapidamente o período de colheita e o 

retorno econômico mais precocemente. O clone T5 (BV1210) apresentou o melhor 

desempenho durante todo o período de avaliação, sendo superior tanto em altura quanto em 

diâmetro. 

 

Palavras chave: Toona cilliata. Teste clonal. Silvicultura clonal. 
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O fator de forma é um fator de redução amplamente utilizado para estimar o volume de 

árvores individuais, sendo um método simples e de fácil aplicação podendo ser obtido pela 

relação entre o volume real do tronco, obtido a partir da cubagem da árvore, e o volume do 

cilindro, calculado a partir da área basal à 1,30 m do solo. Este estudo teve como objetivo 

estimar o fator de forma médio para povoamentos de teca (Tectona grandis L.f.) com idades 

de 6 e 7 anos. Os dados foram obtidos de um plantio de 1.204,25 ha, particionadas em quatro 

plantios homogêneos, subdivididos em 49 talhões, situados no município de Alta Floresta – 

MT. Os dados empregados foram oriundos de cubagem rigorosa, sendo que, a seleção das 

árvores-amostra objetivou representar todas as classes diamétricas. Para a realização da 

cubagem, foram medidos os diâmetros à 1,30 m de altura (dap) em todas as árvores e as 

alturas foram medidas alternadas dentro da parcela, onde, uma linha foi medida e a outra não 

e assim subsequentemente. Os dados de cubagem foram coletados nos anos de 2005, 2009 e 

2011, com um total de 219 árvores, sendo, 79 árvores de 6 anos e 140 árvores de 7 anos. As 

árvores selecionadas foram derrubadas e medidas as circunferências do tronco, com e sem 

casca, em diferentes alturas, a saber: 0,0 m; 1,0 m; 2,0 m e a distâncias regulares de 2,0 m até 

o diâmetro igual à 5 cm. O volume individual, com e sem casca, de cada árvore foi obtido 

pelo método de Smalian que utiliza a média aritmética das áreas seccionais das extremidades 

e o comprimento das seções. Para calcular o fator de forma, com e sem casca, de cada árvore 

amostrada foi utilizada o volume individual de cada árvore, obtido na cubagem, dividido pelo 

volume do cilindro. Após o cálculo do fator de forma para árvores individuais, foram 

calculados os fatores de forma médios, com e sem casca, para as idades de 6 e 7 anos. Os 

fatores de forma médio calculados para árvores de 6 anos, com e sem casca, foram de 0,4566 

e 0,4560 respectivamente, e para as árvores de 7 anos, com e sem casca, foram de 0,4895 e 

0,4893, respectivamente. Do ponto de vista estatístico, utilizando o teste de t de Student à 

95% de probabilidade, não existe diferença significativa entre os resultados de fator de forma 

com e sem casca na idade de 6 anos e com e sem casca na idade de 7 anos.  

 

Palavras-chave: Tectona grandis L. f.. Cubagem. Fator de redução volumétrico. 
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GERMINAÇÃO E MORFOLOGIA DE PLÂNTULAS DE Caesalpinia pulcherrima (L.) 

SW SUBMETIDAS A DIFERENTES TEMPERATURAS E MÉTODOS DE 

SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA 
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Caesalpinia pulcherrima (L.) SW, conhecida como flamboyant mirim, é uma espécie exótica 
arbustiva muito utilizada na arborização urbana de cidades em todo o Brasil, que possui 
sementes com elevado grau de dormência devido à impermeabilidade do tegumento à água. 
Poucos estudos relacionados à superação da dormência de sementes de C. pulcherrima foram 
realizados. O objetivo desse estudo foi avaliar a germinação e características morfológicas de 
plântulas de C. pulcherrima submetidas a diferentes temperaturas de acondicionamento e 
métodos de superação de dormência. As sementes foram coletadas de seis árvores na área 
urbana de Jataí- GO em 2017. Os tratamentos utilizados foram: T1 (escarificação mecânica e 
acondicionamento à temperatura de 25ºC); T2 (escarificação mecânica e acondicionamento a 
35ºC); T3 (sementes intactas acondicionadas a 25ºC); T4 (sementes intactas acondicionadas a 
35ºC); T5 (escarificação química e acondicionamento a 25ºC); T6 (escarificação química e 
acondicionamento a 35ºC). Cada tratamento tinha 100 sementes; divididos em quatro 
repetições de 25 sementes. As sementes foram colocadas em placas de Petri com algodão e 
acondicionadas em duas câmaras de germinação tipo BOD reguladas com as temperaturas 
testadas. A escarificação mecânica foi realizada do lado oposto ao hilo com uma lixa n

o
 40, e 

a escarificação química com ácido sulfúrico durante cinco minutos. A germinação das 
sementes foi avaliada após oito dias do início do experimento, assim como a determinação 
dos aspectos da morfologia das plântulas (comprimento e diâmetro de radícula e 
comprimento de parte aérea). A germinação das sementes intactas apresentou influência da 
temperatura, com um aumento de 125,9% quando expostas aos 35ºC. As escarificações 
química e mecânica para superação de dormência de levaram ao aumento da germinação 
(255,5% - 270,4%, respectivamente) em relação às sementes intactas, independente da 
temperatura. Os parâmetros mensurados nas plântulas variaram entre os tratamentos. O 
comprimento da radícula variou entre 8,9 mm e 60,7 mm, para respectivamente, semente 
intactas mantidas à 25ºC e sementes com escarificação mecânica mantidas em 35ºC. A 
escarificação mecânica foi o tratamento em que se encontraram os maiores valores de 
comprimento de radícula (54,7 mm em média). Para o diâmetro das radículas, as sementes 
escarificadas obtiveram valores superiores (1,7 mm a 1,9 mm) aos encontrados em sementes 
intactas (0,5 mm a 1,1 mm). As sementes intactas expostas à temperatura de 25ºC não 
apresentaram a emissão da parte aérea aos oito dias do início do experimento. Em 
contrapartida, as partes aéreas das plântulas que passaram por escarificação mecânica, 
acondicionadas a 35ºC apresentaram média de 16,2 mm. A temperatura aumenta a 
germinação de sementes intactas de C. pulcherrima, porém os métodos de superação de 
dormência testados potencializam as taxas de germinação, influenciando também a 
morfologia das plântulas, o que independe da temperatura. 
 

Palavras chave: Escarificação de sementes. Flamboyant mirim. Tratamento térmico. Quebra 

de dormência.  
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A determinação de protocolos específicos de germinação in vitro e micropropagação é uma 

estratégia interessante para a propagação de espécies comerciais que apresentam 

desenvolvimento vegetativo lento e baixa taxa de germinação. No presente estudo, 

investigou-se a ação de giberelinas e citocininas na germinação in vitro e no desenvolvimento 

de vitroplantas de Dietes bicolor, monocotiledônea de grande relevância no mercado 

ornamental. Sementes de D. bicolor foram lavadas em água corrente e submetidas a 

desinfestação com solução de dióxido de cloro 1% por 5 min, álcool 70% por 5 min, 

hipoclorito de sódio por 30 min e finalizando com enxague utilizando água deionizada 

autoclavada. Posteriormente, as sementes foram inoculadas em Água + Ágar e em meio MS 

suplementado com 1 ou 2 mg.L
-1 

de ácido giberélico (GA) ou 6- Benziladenina (BA). O 

experimento obedeceu a um delineamento inteiramente casualizado. Para os parâmetros 

avaliados, todos os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias 

foram comparadas utilizando teste de Tukey a 5% de significância. No tratamento controle 

não foram adicionados reguladores de crescimento. A germinação das sementes de D. bicolor 

iniciou-se no 27° dia de cultivo. A percentagem de germinação variou de 50 %, como 

observado no tratamento de Água + Ágar, a 78% no meio suplementado com 2 mg.L
-1

 de GA. 

O crescimento, arquitetura das plantas apresentaram alterações significativas em função dos 

tratamentos com os reguladores de crescimento. No meio suplementado com 2 mg.L
-1

 de GA, 

as vitroplantas apresentaram um aumento significativo no comprimento foliar e no número de 

folhas. Porém, não foram observadas diferenças no comprimento radicular. A adição de BA 

no meio de cultura acarretou na ativação de gemas laterais alterando a arquitetura das 

vitroplantas. Em média, foram observadas cerca de 3 gemas ativas por repetição.  Porém, as 

vitroplantas apresentaram redução significativa de comprimento foliar e radicular. Não foram 

observadas diferenças significativas em relação às concentrações de BA testadas. Após 60 

dias cultivo, as vitroplantas obtidas em meio suplementado com BA foram subcultivadas em 

meio contendo 1 mg.L
-1

 de GA por 30 dias para o alongamento das multibrotações. As 

plantas regeneradas foram mantidas em casa de vegetação para aclimatização. Os resultados 

obtidos no presente estudo constituem um importante passo para o estabelecimento futuro de um 

sistema eficiente de micropropagação dessa espécie ornamental de reconhecido valor comercial. 

 

Palavras-chave: Citocinina. Cultivo in vitro. Giberelina. Moreia. Ornamental 
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Handroanthus chrysotrichus (Mart. Ex DC.) Mattos é uma espécie arbórea nativa 

característica do Cerrado, importante do ponto de vista econômico, ecológico e silvicultural. 

As sementes de H. chrysotrichus são classificadas como recalcitrantes de acordo com seu 

comportamento fisiológico, perdendo sua viabilidade pouco tempo após a colheita. Estudos 

que visam identificar as melhores condições ambientais para germinação de H. chrysotrichus 

são fundamentais para potencializar a produção de mudas desta espécie. O objetivo deste 

estudo foi avaliar a germinação de sementes de H. chrysotrichus submetidas a diferentes 

temperaturas e quantidades de água, bem como determinar a biometria e a biomassa das 

plântulas desta espécie. As sementes foram coletadas em árvores presentes na área urbana de 

Jataí- GO em outubro de 2017. Após 20 dias da coleta das sementes, as mesmas foram 

submetidas a quatro tratamentos com diferentes temperaturas e quantidades de água: T1 = 5 

mL de água destilada e 25
o
C; T2 = 5 mL de água destilada e 30

o
C; T3 = 10 mL de água 

destilada e 25
o
C; T4 = 10 mL de água destilada e 30

o
C. Cada tratamento teve 100 sementes; 

divididos em quatro repetições de 25 sementes. As sementes foram colocadas em placas de 

Petri com algodão e acondicionadas em duas câmaras de germinação tipo BOD reguladas 

com as temperaturas testadas. A germinação foi acompanhada até o 12
o
 dia após o início do 

experimento e foi calculada a porcentagem de germinação. Os dados biométricos das 

plântulas (comprimento da plântula e diâmetro do coleto) foram obtidos com o uso de um 

paquímetro digital. A biomassa seca das plântulas foi obtida após secagem em estufa com 

circulação forçada de ar por 48 h à 65
o
C. Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado e os dados foram submetidos à ANOVA e teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

Os dados de porcentagem de germinação foram transformados em arc sen √x/100. Quatro 

dias após o início do experimento, a porcentagem de germinação variou entre os diferentes 

tratamentos (p = 0,00; F = 57,54), em que T2 (58%) apresentou porcentagem de germinação 

superior aos demais tratamentos (29-34%). Após 12 dias, a porcentagem de germinação de 

T1, T2 e T3 foi estatisticamente similar (respectivamente, 58, 63 e 61%), enquanto que T4 

apresentou 43% de germinação. Tanto o comprimento das plântulas (p = 0,00; F = 105,91) 

quanto o diâmetro do coleto (p = 0,00; F = 531,03) e a biomassa seca das plântulas (p = 0,00; 

F = 424,87) variou entre os tratamentos testados. T2 superou todos os tratamentos, com o 

comprimento das plântulas de 3,03 ± 0,50 cm, diâmetro do colo de 0,80 ± 0,02 mm e 

biomassa das plântulas de 0,028g. T1, T3 e T4 também apresentaram resultados satisfatórios, 

porém inferiores para as variáveis analisadas para H. chrysotrichus. As melhores condições 

térmicas e hídricas para a germinação das sementes de H. chrysotrichus foi aquelas em que 

foram mantidas à 30
o
C e receberam 5mL de água destilada, o que influenciou as variáveis 

biométricas e de biomassa. 
 

Palavras-chave: Cerrado. Recalcitrante. Sementes florestais. Comportamento fisiológico. 
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Um dos grandes desafios do setor brasileiro de florestas, é identificar as variáveis que 

influenciam o crescimento e a produção florestal, e como esses fatores podem interferir na 

dinâmica populacional. A produtividade e crescimento de um povoamento florestal está 

diretamente ligada a fatores genéticos e as condições edafoclimáticas, dentre esses aspectos as 

condições climáticas que apresentam maior variação ao longo do período de crescimento. 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar a relação entre as variáveis 

dendrométricas e as variáveis meteorológicas em plantios de eucalipto (Eucalyptus spp.), 

implantados na fazenda experimental da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, sob 

diferentes adubações. O experimento foi disposto em Delineamento de Blocos Casualizados, 

contendo cinco repetições, com os tratamentos:  “Mulch” de Papel Fertilizador (MPF) 

completo (T1); MPF com fósforo no sulco (T2); adubação convencional (T3) e testemunha, 

ausência de fertilizante (T4). As variáveis dendrométricas empregadas foram diâmetro a 1,30 

m do solo (DAP), altura total (HT) e volume total (VT), sendo os dados obtidos por meio de 

cubagem rigorosa realizada de acordo com o método de Smalian. Precipitação pluviométrica 

(Pp), temperatura máxima (Tmáx), temperatura mínima (Tmin), velocidade do vento (Vv), 

umidade relativa do ar (UR) e radiação (R) foram as variáveis meteorológicas utilizadas, as 

quais foram obtidas no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), para a estação meteorológica convencional situada no 

Munícipio de Jataí, GO. Para analisar a correlação entre as variáveis empregou-se a análise de 

correlação de Pearson (r) com aplicação do teste t de Student ao nível de probabilidade de 

5%. Com exceção da correlação entre o volume e a precipitação pluviométrica as demais 

correlações não foram significativas. Verificou-se que a Pp apresentou correlação positiva 

forte com o VT para as árvores adubadas com MPF completo, com valores de 0,87, indicando 

que quando maior a Pp, maior o VT de árvores de eucalipto, entretanto, apresentou correlação 

negativa não significativa para DAP, HT e VT para os tratamentos com MPF com fósforo no 

sulco, adubação convencional e a testemunha. As variáveis temperatura máxima, temperatura 

mínima, umidade relativa, velocidade do vento e radiação apresentaram valores de correlação 

baixos e não significativos para os quatro tratamentos, esse fato pode estar ligado as hipóteses 

de que essas variáveis não influenciam no crescimento das árvores, ou ainda, que outras 

variáveis podem estar gerando maior influência, e consequentemente anulando a possível 

correlação entre essas. 

 

Palavras-chave: Correlação. Eucalipto. Variáveis climáticas. Fertilizantes. 
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Dipteryx alata Vogel é uma espécie arbórea frutífera da família Fabaceae com distribuição 

ampla e irregular no Cerrado, que possui diversos usos como sombreamento para gado, 

alimentício e para recuperação de áreas degradadas. A morfometria das sementes desta 

espécie pode ser útil para a conservação e exploração deste recurso e para avaliar a 

variabilidade da espécie e sua relação com o ambiente. Para produção de mudas de D. alata 

de forma rápida e uniforme é apropriado a superação da dormência das sementes, sendo o 

sombreamento em viveiro também indicado para obtenção mudas de qualidade superior. O 

objetivo deste estudo foi determinar a morfometria de sementes e o crescimento inicial de 

mudas de D. alata sob influência de dois tratamentos luminosos. Os frutos de D. alata foram 

coletados em três árvores matrizes localizadas no Campus Jatobá da Universidade Federal de 

Goiás - GO. O beneficiamento dos frutos foi realizado com o uso de ferramentas e as 

sementes escarificadas mecanicamente com uso de lixa n. 40. As sementes escarificadas, 

foram inseridas em substrato composto por Latossolo Vermelho, areia e fertilizante 

granulado, em sacos para produção de mudas. Os dados morfométricos das sementes 

(comprimento, largura e espessura) foram obtidos em 100 sementes de D. alata. Foram 

determinados o diâmetro do colo, a altura (do colo até a gema apical) e a quantidade de folha 

e folíolos das mudas de D. alata após 23 dias do início da germinação das sementes. Após a 

semeadura em sacos plásticos, os mesmo foram submetidos aos níveis de sombreamento 

testados, por meio de telas de polietileno de 50% e 80%. As sementes de D. alata 

apresentaram comprimento de 2,55 ± 0, 12 cm, largura de 1,13 ± 0, 06 cm e espessura de 0,85 

± 0,05 cm. Tanto o diâmetro do colo quanto à altura das mudas de D. alata não variaram 

entre os níveis de sombreamento testados (p = 0,69; p = 0,89). Assim, o diâmetro médio das 

mudas em ambos os tratamentos foi de 4,2 ± 0,19 mm, enquanto que a altura foi de 9,01 ± 

0,67 cm. Após 32 dias da semeadura das sementes, a maioria das mudas apresentou duas 

folhas e 8,8 folíolos por folha. As sementes de D. alata apresentaram variação de tamanho. 

Os níveis de sombreamento não afetaram o crescimento inicial de D. alata, que apresentaram 

valores dentro do esperado. 
 

Palavras-chave: Baru. Cerrado. Diâmetro do Colo. Luminosidade. 
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As características morfométricas de sementes podem apresentar relação com o 

estabelecimento de plântulas que depende da germinação e emergência das plântulas. O 

objetivo deste estudo foi determinar a biometria de sementes de Sapindus saponaria L. e 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. e analisar a porcentagem e velocidade da emergência 

de plântulas destas espécies. Os frutos das espécies estudadas foram coletados em árvores da 

arborização urbana de Jataí - GO e beneficiados no Laboratório de Sementes Florestais da 

Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás. A dormência de ambas as espécies foram 

superadas com imersão em água fervente por 10 minutos. A semeadura ocorreu em sacos 

plásticos para produção de mudas preenchidos com substrato composto por terra de subsolo, 

areia e cama de frango. O experimento foi mantido em casa de sombra (sombrite 50%). As 

avaliações biométricas foram realizadas em 100 sementes de cada espécie. Para S. saponaria, 

foi medido o diâmetro das sementes em duas direções e para P. dubium foram determinados o 

comprimento, largura e espessura para as sementes. Foi determinado o peso de 1000 sementes 

e o número de sementes por quilo. A emergência foi observada semanalmente até 70 dias 

após a semeadura. O percentual de emergência e o índice de velocidade de emergência foram 

calculados para as duas espécies. O diâmetro médio das sementes de S. saponaria encontrado 

foi de 1,06 ± 0,05 cm, enquanto que para as sementes de P. dubim o comprimento encontrado 

foi de 1,02 ± 0,05 cm, largura de 0,45 ± 0,03 cm e espessura de 0,16 ± 0,008 cm. O volume 

das sementes foi muito contrastante para S. saponaria e P. dubium (0,62 e 0,07cm
3
). O peso 

de mil sementes encontrado para S. saponaria e D. dubium foi de 746,33 g e 51,91 g. Isso 

indica que a quantidade de sementes por kilo de S. saponaria foi de 1340 sementes, enquanto 

que, para P. dubium, foi de 19264 sementes. S. saponaria e P. dubium apresentaram, 

respectivamente, 64 e 85% de emergência e 3,58 e 6,07 de índice de velocidade de 

emergência das plântulas. Apesar das sementes de P. dubim apresentarem menor volume, 

mostram emergência de plântulas superior e mais rápida, quando comparada à S. saponaria.  

 

Palavras-chave: Canafístula. Saboneteira. Peso de mil sementes. Velocidade de emergência. 
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A produção dos painéis aglomerados possibilitou uma elevada taxa de crescimento e 

desenvolvimento do setor moveleiro e da construção civil nos últimos anos no Brasil. Este 

setor inclui pequenas, médias e grandes, empresas que tem um grande investimento na área 

da tecnologia, design e na busca por novas fontes de matéria-prima, considerado o principal 

fator de custo na fabricação de um painel. As indústrias de painéis utilizam a madeira para a 

fabricação de painéis aglomerados, oriundas de árvores de reflorestamento, especialmente dos 

gêneros pinus e eucalipto e em uma pequena proporção de espécies nativas. Além disso, 

resíduos agrícolas tem um potencial de serem aproveitados para a confecção de painéis 

aglomerados devido a sua oferta e possibilidade de agregar valor a este produto. Deste modo, 

o objetivo do trabalho foi avaliar as propriedades físicas de painéis aglomerados produzidos a 

partir de diferentes proporções de madeira:bagaço de cana-de-açúcar, sendo eles 0:100 (T1), 

25:75 (T2), 50:50 (T3) e 75:25 (T4), com três repetições por tratamento. A madeira utilizada 

é oriunda de resíduos que constitui um mix de espécies nativas e exóticas proveniente de uma 

serraria do município de Jataí - Goiás. Os painéis com dimensão de 20 cm x 20 cm x 1,5 cm 

foram prensados na temperatura de 190°C, com pressão de 6,2 MPa pelo tempo de 30 

minutos. Foi utilizado o adesivo ureia-formaldeído com uma porcentagem adicionada de 8% 

de sólidos em relação à massa seca de partículas. Foram avaliadas as propriedades físicas de 

teor de umidade em base úmida, densidade aparente, absorção de água e inchamento em 

espessura, após duas horas de imersão em água, segundo a norma NBR 14810-3 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. A partir dos ensaios, observou-se que apenas a 

densidade diferiu entre os tratamentos, sendo que T1 apresentou uma menor densidade 

aparente, de 0,36 ± 0,04 g/cm³, diferindo significativament de T4, com 0,46 g/cm³. Essa 

diferença atribui-se possivelmente à uma menor interação do bagaço de cana-de-açúcar com o 

adesivo e também menor acomodação das partículas para a estrutura do painel em T1. Pela 

análise de correlação de Pearson, observou-se elevada correlação negativa entre a densidade 

dos painéis e a porcentagem de bagaço adicionada (-0,82). Em contrapartida, quanto maior a 

porcentagem de bagaço de cana-de-açúcar maior foi a absorção de água e inchamento, e o T4 

com uma maior densidade aparente (25% de bagaço de cana-de-açúcar e 75% de serragem), 

apresentou maior densidade em relação a menor quantidade de bagaço de cana-de-açúcar. O 

valor médio de teor de umidade dos painéis foi de 7,04 ± 0,22%, a absorção de água teve uma 

média de 167,61 ± 28,54% e inchamento em espessura teve uma média de 33,67 ± 13,18%. 

De acordo com os dados obtidos, especialmente de densidade aparente, os painéis se 

enquadram na classe de baixa densidade.  
 

Palavras-chave: Chapas de madeira. Materiais lignocelulósicos. Resíduos de madeira. 

Chapas de partículas. 
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A altura e o diâmetro são variáveis importantes para a obtenção do volume em povoamentos 

florestais. As estimadas de volume são feitas por meio de equações hipsométricas no qual tem 

sido cada vez mais frequentes em procedimentos de inventários florestais tornando-os mais 

econômicos, na maioria das vezes tão preciso quanto o realizado medindo-se todas as árvores 

das parcelas. A relação hipsométrica é um aspecto importante a ser considerado no sistema de 

coleta de informações, pois a altura é uma variável difícil de ser mensurada, implicando em 

maior tempo para a sua mensuração, além de aumentar a margem de erro na coleta dessa 

informação. Uma vez estabelecida uma relação hipsométrica, as alturas das árvores de uma 

determinada área ou povoamento florestal podem ser estimadas. Este trabalho teve como 

objetivo ajustar e selecionar modelos matemáticos para estimar a altura total das árvores do 

híbrido E. camaldulensis x E. grandis e diferentes espaçamentos. Os modelos da relação 

altura-diâmetro foram ajustados utilizando-se árvores de 7 anos de idade em diferentes 

espaçamentos (3x1m, 3x2m, 3x3m, 3x4m, 3x5m). Proveniente de um experimento instalado 

na fazenda experimental da Regional Jataí, da Universidade Federal de Goiás, onde se 

utilizaram cinco tratamentos (espaçamentos) com três repetições no delineamento em blocos 

ao acaso. Foram mensurados o DAP (diâmetro a 1,30 m de altura do solo) e altura total (HT) 

das árvores. Os modelos utilizados foram linear, quadrático, logarítmicos, exponenciais e 

combinações, os quais foram selecionados segundo o coeficiente de determinação ajustado 

(R²aj) erro padrão residual (Syx), coeficiente de variação (CV%) e distribuição gráfica dos 

resíduos para os tratamentos e dados agrupados. Desta forma é possível constatar que o maior 

ajuste foi adquirido pelo modelo: log (h - 1,30) = B0 + B1 *log [d / (1 /d)] +e, apresentando 

uma melhor com a equação representatividade para relação altura-diâmetro de plantios com 

diferentes espaçamentos, tanto para dados agrupados quanto para os tratamentos observados 

de forma isolada. Os modelos ajustados para os tratamentos M8T3 e M8T4, M8T1 e M8T2 

apresentaram um coeficiente de determinação ajustado (R²aj) variando entre 0,9998 e 0,9996 

respectivamente, erro padrão residual (Syx), entre 0,0253 e 0,01791 para os tratamentos M8T2 

e M8T4 respectivamente o e por fim coeficiente de variação (CV%) entre 2,006820% e 

1,39478% para os tratamentos M8T1 e M8T4 respectivamente. 

 

Palavras-chave: Eucalipto. Densidade de plantio. Modelos hipsométricos. 

  



 

  
28 

 

RELAÇÕES VOLUMÉTRICAS E FATOR DE FORMA PARA ÁRVORES 

INDIVIDUAIS EM UMA FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA 

 

Ana Paula Cardoso Tavares
1*

, Adriana Coimbra de Morais
1
, Rebecca Araújo Garcia

1
, Helio 

Antonio Oliveira Júnior
1
, Thelma Shirlen Soares

1 

1
 Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, UAE Ciências Agrárias, Curso de Engenharia Florestal, 

Jataí/GO. 
*
 E-mail: anapaulatavares66@hotmail.com 

 

Conhecer o volume de madeira de uma floresta é de extrema relevância para fundamentar as 

ações de manejo de uma determinada área tendo em vista a sustentabilidade ambiental, social 

e econômica. A cubagem rigorosa e, posteriormente, o emprego dos seus dados para o ajuste 

de modelos de regressão ou para obtenção do fator de forma, constituem as técnicas mais 

comumente utilizadas para estimativa de volume das árvores de uma população. Portanto, o 

objetivo deste estudo foi ajustar e selecionar modelos para estimativa do volume e determinar 

o fator de forma para árvores individuais em uma floresta ombrófila aberta. Foram 

empregados dados de 91 árvores de uma área de floresta nativa do bioma Amazônia, 

caracterizada como floresta ombrófila aberta. Tais dados foram obtidos através da empresa 

ONF Brasil, localizada no município de Cotriguaçú – MT. Foram cubadas, pelo método de 

Smalian, 91 árvores-amostra as quais foram em função da distribuição em classes de diâmetro 

das árvores amostradas por meio de inventário florestal. Foram ajustados seis modelos 

volumétricos: Kopezky & Gehrhardt (V    
0
+  

1
d
2
 +  i), Hohenald & Krenn 

(V    
0
 +  

1
d +  

2
d
2
 +  i), Husch (ln    

0 
+  

1
lnd +  i), Brenac (ln    

0 
+  

1
lnd +  

2

1

d
 +  i), 

Spurr (V    
0
 +  

1
d
2
h +  i) e Stoate (V    

0
 +  

1
d
2
 +  

2
d
2
h +  

3
h +  i). A seleção do melhor 

modelo para a obtenção das estimativas dos volumes foi feita com base no coeficiente de 

determinação ajustado ( aj
2 ), erro padrão da estimativa (  x) e análise da distribuição gráfica 

dos resíduos. O fator de forma (f) foi calculado pela razão entre o volume do cilindro e o 

volume real da árvore. A equação gerada pelo ajuste do modelo de Husch, expressa por: 

ln(v)   -7,99 + 2,24lnd, com  aj
2    97,0   e   x    1,73 m ; apresentou melhor ajuste quando 

comparada com as demais sendo, portanto, a equação selecionada. O fator de forma médio 

obtido foi de 0,74. Todos os modelos testados apresentaram bom ajuste para as estimativas de 

volumes, com destaque para o modelo de Husch. 

 

Palavras-chave: Análise de regressão. Dendrometria. Volumetria. 
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Os galhos das árvores geralmente apresentam maior teor de água em relação ao tronco, por 

terem lenho mais jovem e maior quantidade de tecidos ativos. O diâmetro dos galhos e a 

altura que estes estão inseridos no troco das árvores podem ser determinantes para indicar a 

quantidade de água presente em sua estrutura, assim como apresentar relação com outras 

propriedades físicas. O objetivo deste estudo foi determinar a variação do teor de umidade de 

galhos de clones de Toona ciliata var. australis, em função da altura de sua inserção no 

tronco das árvores após desrama artificial. Os dados foram coletados em julho de 2018 em 

seis clones de T. ciliata com 20 meses de idade, plantados na área experimental do curso de 

Engenharia Florestal da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (UFG/REJ). Foram 

realizadas coletas dos galhos durante a desrama artificial das árvores estudadas, e, em 

seguida, foi obtida a altura de inserção dos galhos no tronco, bem como a mensuração do 

diâmetro dos galhos. Após a coleta, os galhos foram acondicionados em sacos plásticos e em 

caixa climatizada, para serem transportados para o Laboratório de Ecofisiologia Florestal da 

UFG/REJ. O teor de umidade dos galhos foi calculado a partir da fórmula: TU = (PV-PS) 

/PV, onde PV = peso úmido ou verde e PS = peso seco. PS foi obtido após os galhos serem 

inseridos em estufa de circulação forçada de ar 72 horas à 105ºC. O diâmetro dos galhos não 

variou entre os clones (p = 0,16; F = 1,96), com valores que variaram entre 1,84 e 4,21 cm. 

Por outro lado, tanto a altura dos galhos nas árvores (p = 0,00; F = 26,73) quanto o teor de 

umidade (p = 0,00; F = 6677,25) apresentaram diferença significativa entre os clones 

estudados. A altura média dos galhos do clone 1 foi superior aos demais (1,81 m), enquanto 

os clones 3 e 4 apresentaram as menores alturas dos galhos (1,41 e 1,39 m). Os teores de 

umidade dos galhos variaram entre 51,29 (clone 1) e 56,86% (clone 4). Tanto os diâmetros do 

galho quanto às alturas de inserção do galho no tronco não se correlacionaram com o teor de 

umidade do galho. Verificou-se que houve correlação negativa entre o diâmetro do galho e a 

altura de inserção no tronco, apesar de fraca (r = 0,40). Em clones de T. ciliata var. australis 

com vinte meses de idade, o teor de umidade dos galhos não foi influenciado pelo diâmetro e 

altura de inserção do galho nas árvores após desrama artificial. 

 

Palavras-chave: Atributos Funcionais. Cedro australiano. Diâmetro de galhos. 
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As características funcionais foliares atuam como preditores do crescimento e desempenho 

das árvores em seu habitat. Os peciólulos, por exemplo, sustentam e orientam os folíolos, 

portanto, podem estar relacionados com o tamanho e massa dos folíolos, e a quantidade de 

água contida neles. O objetivo deste estudo foi determinar o volume dos peciólulos e o 

conteúdo relativo de água de folíolos de seis clones de Toona ciliata var. australis, bem como 

avaliar a relação entre estas variáveis. Os dados foram coletados em área experimental com 

plantio de seis clones de T. ciliata var. australis plantados em diferentes espaçamentos na área 

experimental do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Goiás –  egional 

Jataí. Foram coletadas 20 amostras foliares de cada clone estudado, após 20 meses de plantio. 

O comprimento e o diâmetro do peciólulo foram medidos com um paquímetro digital, e 

posteriormente foi obtido o volume do peciólulo (VP   π(d/2)² h). O conteúdo relativo de 

água (C A) foi obtido por meio da fórmula C A   100*(PF – P )/(PT – P ), onde PF   peso 

verde, PT   peso túrgido e P    peso seco. O VP variou entre os clones de T. ciliata var. 

australis estudados (p   0,00; F   20,98), bem como o C A (p   0,00; F   137,60). Os clones 

1, 5 e 6 foram os que apresentaram maiores valores de VP (respectivamente, 1,07 x 10
-3
, 1,11 

x 10
-3
 e 1,22 x 10

-3
 mm

3
) e superiores aos demais clones. Por outro lado, o clone 2 se 

destacou pelo menor VP (0,09 x 10
-3
 mm

3
). O clone 1 apresentou o menor C A (60,31 ), 

enquanto que o clone 5 superou os demais, com C A de 106,60 . Não houve correlação 

entre VP e C A, o que indica que a quantidade de água presente nos folíolos de T. ciliata var. 

australis não apresentou relação com a capacidade de transporte de água do peciólulo.  

 
Palavras-chave: Atributos foliares. Características funcionais. Cedro australiano. 
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