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TÉCNICAS DE MANEJO E SEU RELACIONAMENTO COM A PRODUÇÃO E
QUALIDADE DA MADEIRA DE PINHEIROS TROPICAIS
João Walter SIMÕES**
1 – INTRODUÇÃO
Com o objetivo de estudar as técnicas de manejo e o relacionamento com a
produção e qualidade da madeira de pinheiros tropicais foram instalados 4
experimentos. Os experimentos encontram-se em andamento, procedendo-se as
operações regulares de manutenção e avaliações anuais. No presente relatório serão
apresentados os resultados das avaliações realizadas nos últimos 2 anos, sendo que as
medições iniciais foram relatados anteriormente (SIMÕES, 1979, 1980 e 1982).
2 – MATERIAL E MÉTODOS
Foram instalados três experimentos na Estação Experimental de Recursos
Naturais Renováveis – EERNR da ESALQ/USP em Anhembi – SP e uma na
Companhia Agro Florestal Monte Alegre – CAFMA em Agudos – SP. A descrição de
cada um dos ensaios é apresentada a seguir:
ENSAIO I – Comportamento florestal do Pinus oocarpa e Pinus caribaea var.
hondurensis em diversos espaçamentos.
Local de instalação: EERNR - Anhembi – SP
Data de instalação: 04/11/1977
Objetivos: Determinar o comportamento florestal de pinheiros tropicais sob
diversos espaçamentos.
Tratamentos:
1 - Pinus oocarpa 3,0 x 1,5 m
2 - Pinus oocarpa 3,0 x 2,0 m
3 - Pinus oocarpa 3,0 x 2,5 m
4 - Pinus oocarpa 3,0 x 3,0 m
5 - Pinus oocarpa 3,0 x 3,5 m
6 - Pinus caribaea var. hondurensis
7 - Pinus caribaea var. hondurensis
8 - Pinus caribaea var. hondurensis
9 - Pinus caribaea var. hondurensis
10 - Pinus caribaea var. hondurensis

*

3,0 x 1,5 m
3,0 x 2,0 m
3,0 x 2,5 m
3,0 x 3,0 m
3,0 x 3,5 m
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ENSAIO II – Efeito da calagem e da adubação fosfatada no desenvolvimento de Pinus
caribaea var. caribaea.
Local de instalação: EERNR - Anhembi – SP.
Data de instalação: 10/01/1978
Objetivos: Determinar a dosagem ideal de calcário e de adubo fosfatado no
plantio de Pinus e seu efeito sobre o crescimento, produção e qualidade da madeira.
Tratamentos:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Adubação
N1P0K1 Ca Mg0
N1P0K1 Ca Mg1
N1P0K1 Ca Mg2
N1P1K1 Ca Mg0
N1P1K1 Ca Mg1
N1P0K1 Ca Mg2
N1P2K1 Ca Mg0
Espaçamento de plantio: 3,0 x 2,0 m
Espaçamento de plantio: 3,0 x 2,0 m
Espaçamento de plantio: 3,0 x 2,0 m

Dosagens/planta
N
= 50g sulfato de amônia
K
= 10g cloreto de potássio
P1
= 170g superfosfato simples
P2
= 340g superfosfato simples
Ca Mg1 = 1,5 t/ha calcário dolomítico
Ca Mg2 = 3,0 t/ha calcário dolomítico
ENSAIO III – Determinação da dosagem mais conveniente de fosfatos naturais e de
calcário no cultivo de Pinus caribaea var. caribaea.
Local de instalação: EERNR - Anhembi – SP.
Data de instalação: 30/11/1978
Objetivos: Estudar a possibilidade de substituição do superfosfato e do calcário,
por outras fontes mais baratas de fósforo, insolúvies em água e, que contenham ainda,
cálcio e magnésio, visando dispensar a calagem.

Tratamentos – aplicação no plantio:
1 – Fosfato de Araxá:

dose 0,

Calcário: dose 0

2 – Fosfato de Araxá:

dose 1,

Calcário: dose 0

3 – Fosfato de Araxá:

dose 2,

Calcário: dose 0

4 – Fosfato de Araxá:

dose 1,

Calcário: dose 1

5 – Fosfato de Araxá:

dose 1,

Calcário: dose 2

6 – Superfosfato simples:

dose 1,

Calcário: dose 1 + NK

7 – Superfosfato simples:

dose 1,

Calcário: dose 0 + NK

8 – Superfosfato simples:

dose 1,

Calcário: dose 1

9 – Termofosfato:

dose 0,

Calcário: dose 1

10 – Termofosfato:

dose 1,

Calcário: dose 1

11 – Termofosfato:

dose 2,

Calcário: dose 1

12 – Termofosfato:

dose 1,

Calcário: dose 0

13 – Termofosfato:

dose 2,

Calcário: dose 0

A dose 1 de fósforo corresponde a 20g de P205 por planta ou seja:
100g de superfosfato simples ou
300g de fosfato de Araxá, ou
100g de termofosfato.
A dose 1 de calcário é 1,5 t/ha
A dose 2, em todos os casos é o dobro
N – 50g de sulfato de amônio/planta
K – 10g de cloreto de potássio/planta
Delineamento: blocos ao acaso, com 3 repetições.
Espaçamento: 3,0 x 2,0 m
3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
ENSAIO I – Comportamento florestal do Pinus oocarpa e P. caribaea var. hondurensis
em diversos espaçamentos.

Resultados aos 5 anos de idade: As médias dos dados de altura, diâmetro, área
basal, volume cilíndrico e falhas são apresentados no Quadro 1.
QUADRO 1 – Dados médios por tratamento aos 5 anos de idade.
Tratamento
P. oocarpa

1
2
3
4
5

P. caribaea
var.
hondurensis

Média

Média

6
7
8
9
10

DAP
(cm)
11,95
12,75
13,36
13,97
14,22
13,25
13,07
13,67
13,90
14,85
15,51
14,20

Altura
(m)
11,80
12,39
12,38
12,31
13,09
12,39
13,85
12,70
13,21
13,97
13,94
13,53

Área Basal
(m2/ha)
23,21
20,27
17,98
15,89
15,14
18,50
30,27
24,75
21,13
19,67
18,40
22,84

Volume Cilíndrico
(m3/ha)
89,99
85,21
73,00
69,91
68,73
77,37
140,06
111,93
97,03
98,88
88,58
107,30

Falhas
(%)
13,19
9,03
9,03
11,81
4,86
9,58
2,08
2,08
0,00
0,69
1,39
1,25

Resultados da Análise de Variância (5 anos de idade)
Teste F
Espécie
Espaçamento
Espécie
x
Espaçamento
Espaç. de P. oocarpa
Espaç. de P. caribaea var. hondurensis

DAP
n.s.
**
n.s.
**
**

Altura
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Área Basal
n.s.
**
*
**
**

Vol. cil.
*
**
n.s.
n.s.
**

Falhas
**
n.s.
n.s.
*
n.s.

n.s. = não significativo
*
**

= significativo a 5%
= significativo a 1%

A análise dos resultados aos 5 anos de idade revela efeito altamente significativo
do espaçamento sobre o crescimento em diâmetro, área basal e volume. Não influenciou
a altura e a % de falhas.
Houve diferença significativa entre os volumes médios produzidos e a
sobrevivência das espécies, sendo superior o Pinus caribaea var. hondurensis.
O volume produzido pelo P. oocarpa não variou significativamente entre os
espaçamentos.
Resultados aos 6 anos de idade - O Quadro 2 apresenta os dados médios dos
mesmos parâmetros.

QUADRO 2 – Dados médios por tratamento aos 6 anos de idade.
Tratamento
P. oocarpa

1
2
3
4
5

Média
P. caribaea
var.
hondurensis

6
7
8
9
10

Média

DAP
(cm)
13,01
14,47
15,68
16,20
17,20
15,31
14,02
15,19
15,78
16,71
17,76
15,89

Altura
(m)
12,87
13,87
13,31
13,39
15,09
13,70
13,59
13,03
13,22
13,98
13,22
13,41

Área Basal
(m2/ha)
26,72
26,02
24,29
21,22
21,45
23,94
35,28
31,05
27,11
24,99
24,39
28,56

Volume Cilíndrico
(m3/ha)
122,96
121,06
107,26
102,09
110,30
112,74
164,73
137,60
128,40
133,78
107,26
107,30

Falhas
(%)
16,67
10,42
10,42
13,89
7,64
11,80
2,08
2,08
1,39
1,39
1,39
1,67

Resultados da Análise de Variância (6 anos de idade)
Teste F
Espécie
Espaçamento
Espécie
x
Espaçamento
Espaç. de P. oocarpa
Espaç. de P. caribaea var. hondurensis

DAP
n.s.
**
n.s.
**
**

Altura
n.s.
n.s.
*
**
n.s.

Área Basal
*
**
*
**
**

Vol. Cil.
*
**
n.s.
n.s.
**

Falhas
**
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

n.s. = não significativo
*
**

= significativo a 5%
= significativo a 1%

A análise dos resultados do Quadro 2, aos 6 anos de idade, revela que não houve
diferença significativa entre as espécies, para os dados médios de diâmetro e altura.
Foram significativos entretanto, para área basal, volume e sobrevivência, sendo superior
o P. caribaea var. hondurensis.
Já o espaçamento apresentou efeitos significativos para diâmetro, área basal e
volume, não tendo variado a altura e a % de falhas. Verifica-se, ainda a esta idade, o
efeito positivo do aumento do espaçamento sobre o crescimento das árvores em
espessura (DAP). Contrariamente, a área basal é reduzida pala abertura do espaçamento
a níveis altamente significativos para as duas espécies. Por outro lado, o volume
cilíndrico variou significativamente com o espaçamento, somente no P. caribaea var.
hondurensis, sendo maior nos espaçamentos mais estreitos, devido ao maior número de
árvores por unidade de área.
Quanto às falhas, foram sempre maiores no P. oocarpa.

ENSAIO II – Efeito da calagem e adubação fosfatada no desenvolvimento de Pinus
caribaea var. caribaea.
Resultados aos 5 anos de idade: Os dados médios de campo são apresentados no
Quadro 3 a seguir.
QUADRO 3 – Dados médios por tratamento aos 5 anos de idade.
Tratamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DAP
(cm)
13,20
13,24
12,78
13,42
13,15
12,76
12,84
13,39
13,24
13,14

Altura
(m)
11,99
11,69
12,25
12,61
13,89
12,76
11,42
12,33
12,06
11,95

Área Basal
(m2/ha)
23,78
22,94
21,78
23,51
22,29
21,97
22,08
23,19
22,87
22,61

Volume Cil.
(m3/ha)
96,89
87,45
89,48
96,19
118,65
100,33
82,38
98,29
89,38
97,35

Falhas
(%)
0,00
4,63
1,85
3,70
5,56
1,85
1,85
3,70
4,63
3,70

Resultados da Análise de Variância (5 anos de idade)

Teste F
Tukey (DMS)
C.V. (%)
Média geral
*

DAP

Altura

Área Basal

Volume Cil.

n.s.
1,77*
4,62
13,11

n.s.
3,43*
9,54
12,29

n.s.
6,88*
10,35
22,70

n.s.
58,26*
20,81
95,64

Falhas
(transf.)
n.s.
14,17*
48,89
9,71

= significativo a 5% de probalidade.

Verifica-se que não houve qualquer efeito significativo dos tratamentos
aplicados de fertilização mineral sobre o crescimento do Pinus caribaea var. caribaea
nas condições do ensaio.
Resultados aos 6 anos de idade - O Quadro 4 apresenta os dados médios dos
mesmos parâmetros.

QUADRO 4 – Dados médios por tratamento aos 6 anos de idade.
DAP
Altura
Área Basal
(cm)
(m)
(m2/ha)
1
14,99
10,50
29,92
2
14,45
10,28
27,27
3
14,88
10,04
29,66
4
14,90
10,11
29,17
5
15,43
10,97
31,01
6
14,53
10,32
28,62
7
14,24
10,31
27,20
8
14,67
10,12
27,77
9
14,97
10,87
29,24
10
14,28
10,32
26,80
Resultados da Análise de Variância (6 anos de idade)

Tratamento

Teste F
Tukey (DMS)
C.V. (%)
Média geral

Volume Cil.
(m3/ha)
105,90
85,19
93,47
87,91
114,76
100,11
87,78
84,57
101,18
93,63

DAP

Altura

Área Basal

Volume Cil.

n.s.
1,77
4,11
14,73

n.s.
2,46
8,08
10,38

n.s.
7,62
9,09
28,67

n.s.
46,63
16,69
95,45

Falhas
(%)
0,93
4,63
0,93
3,70
3,70
0,93
1,85
3,70
3,70
2,70

Falhas
(transf.)
n.s.
14,59
54,93
9,08

n.s. = não significativo
Verifica-se a ausência de efeitos significativo da fertilização mineral no plantio
sobre o crescimento do Pinus caribaea var. caribaea naquelas condições de solo e
clima.
Comparando-se os resultados aos 5 e 6 anos de idade nota-se que, apesar do
aumento do crescimento do diâmetro e da área basal, houve uma estabilização do
volume existente, aparentemente devido à inferioridade dos dados apresentados de
altura aos 6 anos, talvez por razão de mudança no critério de avaliação deste parâmetro.
ENSAIO II – Determinação da dosagem mais conveniente de fosfatos naturais e de
calcário no cultivo de Pinus caribaea var. caribaea.
Resultados aos 4 anos de idade – O Quadro 5 apresenta os dados médios de
campo.

QUADRO 5 – Dados médios por tratamento aos 4 anos de idade.
Tratamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DAP
(cm)
10,80
9,82
8,63
10,35
9,89
10,05
9,81
10,00
10,21
9,76
9,27
10,01
8,62

Altura
(m)
5,65
5,13
4,85
5,58
5,37
5,12
5,42
5,56
5,88
5,68
5,27
5,39
4,72

Área Basal
(m2/ha)
14,93
11,67
9,15
14,07
11,87
11,31
11,78
12,24
12,97
10,91
8,96
11,96
10,00

Volume Cil.
(m3/ha)
43,40
32,21
22,27
43,15
31,54
30,35
36,98
39,73
39,22
30,99
25,85
33,20
24,90

Falhas
(%)
6,25
10,42
10,42
4,17
12,50
18,75
10,42
10,42
8,33
14,58
25,00
12,50
6,25

Resultados da Análise de Variância (4 anos de idade)

Teste F
Tukey (DMS)
C.V. (%)
Média geral

DAP

Altura

Área Basal

Volume Cil.

**
1,84
6,30
9,78

n.s.
1,78
11,12
5,35

*
5,85
16,77
11,67

n.s.
29,35
29,42
33,37

Falhas
(transf.)
n.s.
28,46
51,87
18,34

n.s. = não significativo
*

= significativo a 5%

** = significativo a 1%
Verificam-se diferenças significativas para o crescimento em diâmetro e área
basal, devidas aos tratamentos de fertilização no Pinus.
Os menores tratamentos são os de número 3, ou seja, aplicação de dose 2 de
fosfato de Araxá, sem calcário e, 13 correspondente, à dose 2 de termofosfato, sem
calcário. Ambos foram inferiores à testemunha e aos demais tratamentos. Estes não
diferenciam entre si. Quanto à área basal o pior tratamento foi o número 11, ou seja,
dose 2 de termofosfato + dose 1 de calcário.
Não houve efeito da fertilização sobre a altura, volume e sobrevivência do Pinus
caribaea var. caribaea.
Resultados aos 5 anos de idade – O Quadro 6 apresenta os dados médios de
campo.

QUADRO 6 – Dados médios por tratamento aos 5 anos de idade.
Tratamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DAP
(cm)
13,07
12,44
12,06
12,80
12,45
12,35
12,53
13,06
12,60
12,44
11,80
12,61
11,11

Altura
(m)
10,44
9,19
9,43
9,79
9,92
9,88
9,85
9,98
9,14
9,77
9,29
10,07
9,54

Área Basal
(m2/ha)
21,54
18,78
17,98
21,44
18,62
17,29
19,35
21,22
20,25
18,07
14,06
18,60
16,07

Volume Cil.
(m3/ha)
113,62
89,76
83,69
110,76
97,49
95,20
105,85
111,68
96,01
91,68
77,91
93,25
69,35

Falhas
(%)
6,25
10,42
10,42
4,17
12,50
16,67
8,33
8,33
6,25
14,58
27,08
12,50
8,33

Resultados da Análise de Variância (5 anos de idade)

Teste F
Tukey (DMS)
C.V. (%)
Média geral

DAP

Altura

Área Basal

Volume Cil.

*
1,85
5,00
12,41

n.s.
2,78
9,59
9,71

*
7,48
13,37
18,71

n.s.
75,09
26,40
95,09

Falhas
(transf.)
n.s.
29,63
55,42
17,89

n.s. = não significativo
* = significativo a 5%
Da mesma forma que os resultados do ano anterior, houve diferença significativa
ao nível de 5% para o DAP. O tratamento inferior foi o do número 13, correspondendo
a aplicação de 600g de termofosfato por planta, sem calagem. O seu diâmetro foi
inferior à testemunha, sem fertilização, e, ao tratamento 8 correspondente à aplicação de
100g de superfosfato por planta + calagem de1,5 t/ha. Os demais tratamentos não
diferiram da testemunha.
Com relação à área basal, apenas o tratamento 11 foi inferior à testemunha.
Examinando-se o QUADRO 6, verifica-se nele o maior índice de falhas, com 27,08%,
ou seja, mais de 10% de falhas acima do demais tratamentos. Pode-se considerar, essa a,
cauda da inferioridade de sua área basal e não devido à fertilização.
Para os demais parâmetros não houve efeito dos tratamentos de adubação no
plantio. Como tendência geral verifica-se que o Pinus caribaea var. caribaea , na
condições do experimento não responde positivamente à fertilização mineral.
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CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DE ACÍCULAS DE ESPÉCIES E
VARIEDADES DE Pinus
Fernando S. G. MANCILLA**
Mario TOMAZELLI FILHO **
1 - INTRODUÇÃO
A análise anatômica de acículas de espécies de Pinus tem sido utilizada em
pesquisas dirigidas, principalmente, para estudos taxonômicos. Além dos trabalhos
clássicos (MARTINEZ, 1948; LANYON, 1966; KOCH, 1972) com descrição
anatômica de diversas espécies, cabe destacar, ainda, os estudos desenvolvidos para
aspectos de taxonomia e variação genética em espécies e/ou híbridos em populações
nativas e implantadas (KRIEBEL & FOWLER, 1945; MERGEN, 1958; 1959; KENG &
LITTLE, 1961; WHITE & BEALS, 1963; DORMAN, 1976; STYLES, 1976;
FRANICH & COL, 1977; MEYER & MEOLA, 1978; SNYDER & HAMAKER, 1978;
STYLES & Col, 1982; VELAZQUEZ & VALERA, 1982; SALAZAR, 1983). As
alterações anatômicas na estrutura normal das acículas, decorrentes da ação de agentes
poluentes (SOLBERG & ADAMS, 1956; LINZON, 1967; EVANS & MILLER, 1972 a,
b; MAIELLO & Col. 1972; STEWART e Col. 1980; CARLSON & GILLIGAN, 1983;
RAITIO, 1983) e de agentes patogênicos (HOFF & McDONALD, 1975; SOIKELLI,
1983), também, tem sido estudadas através de técnicas histológicas.
Pelo exposto, o presente trabalho tem como objetivos caracterizar algumas das
principais espécies de Pinus cultivados no Estado de São Paulo, através da anatomia de
suas acículas. Visa, também, de acordo com as referencias bibliográficas apresentadas,
fornecer subsídios para programas de melhoramento genético e/ou híbridos e de
avaliação do efeito ambiental através da anatomia das acículas.
2 – MATERIAL E MÉTODOS
As acículas de P. caribaea var. hondurensis, P. caribaea var. bahamensis, Pinus
caribaea var. caribaea, P. patula, Pinus elliottii var. elliottii e P. merkusii foram
coletadas de 5 árvores adultas/espécie de talhões localizados nos Municípios de
Piracicaba e Agudos – SP. Das acículas coletadas na parte inferior da copa (1/4 inferior)
foram confeccionadas lâminas histológicas de acordo com o procedimento descrito por
JOHANSEN (1940). Secções com 1,0 cm de comprimento, retiradas da parte média das
acículas foram fixadas no suporte de seccionamento do micrótomo de congelação com
auxilio de goma arábica. Após o congelamento completo do material, procedeu-se a
retirada dos cortes transversais das acículas, com o material seccionado transferido para
água destilada. Os cortes de acículas passaram, em seguida, pelo processo de coloração
sendo mantidos em hipoclorito de sódio durante 60 segundos; lavados em água
destilada; transferido para solução aquosa de ácido tânico 50% durante 2 segundos;
lavados em água destilada; transferido para solução de cloreto férrico 2% durante 2
segundos; lavados em água destilada; transferido para solução aquosa de safranina 1%
durante 1 a 2 segundos; transferidos para álcool 70% e 100%; coloridos com “fast*
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green” durante 5 – 10 segundos; lavados em álcool absoluto para retirada do excesso do
corante; transferidos para meio de montagem e preparadas as lâminas.
Obtidas as lâminas permanentes, procedeu-se ao exame ao microscópio,
analisando a morfologia da secção transversal, número e localização dos estômatos nas
diferentes faces das acículas, características da epiderme e presença de cera, estágio de
desenvolvimento da hipoderme, localização e número dos canais resiníferos,
características das células que circundam os canais resiníferos e da endoderme, presença
de células esclerosadas próximas ao feixe vascular, tipo de feixe vascular (simples ou
duplo), segundo metodologia de LANYON (1966).
3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização anatômica da acícula das espécies/variedades de Pinus em corte
transversal – as características anatômicas do tecido dérmico, fibro-vascular e do
mesófilo (incluindo os canais de resina) de uma acícula, independente da espécie, são
apresentadas na Figura 1 e, as das demais espécies/variedades Figuras 2 a 7 e Tabelas 1
a 3. Pela análise comparativa das Tabelas e Figuras, verificaram-se diferenças
anatômicas que tornam possível a separação das espécies, a saber:
Canais de resina – observa-se que são predominantemente em número de 4 e
internos (P. elliottii var. elliottii, P. caribaea var. bahamensis); de 3 e internos (P.
caribaea var. caribaea); de 3 e internos/médios (P. patula); de 3 – 5 e internos/médios
(P. merkusii); de 2 e internos/médios, com duas camadas de células de paredes
espessadas envolvendo as células epiteliais (P. caribaea var. hondurensis). As demais
espécies/variedades apresentam 1 única camada de células de esclerênquima com
parede delgada.
Região dérmica – com respeito ao número de camadas de células da hipoderme
verificam-se espécies/variedades com 2 camadas (P. elliottii var. elliottii, P. caribaea
var. bahamensis); com 2 – 3 (P. merkusii); 2 – 3 – 4 (P. caribaea var. caribaea); 3 – 4
ou mais (P. caribaea var. hondurensis).
Com respeito à expansão da hipoderme em direção do mesófilo temos que, com
exceção do P. caribaea var. hondurensis (com intrusão pouco pronunciada), as demais
espécies/variedades apresentam intrusão pouco pronunciada.
Quanto ao tipo de célula da endoderme, verificam-se espécies (P. elliottii var.
elliottii, P. patula e P. merkusii) com células homogêneas ou, de uma única forma e
espécies (P. caribaea var. hondurensis, P. caribaea var. bahamensis e P. caribaea var.
caribaea) com células heterogêneas ou biformes.
As células da epiderme, à exceção do P. caribaea var. bahamensis, P. patula e
P. merkusii, encontram-se em posição vertical. Os estômatos encontram-se presentes em
toda a superfície externa da acícula.
Região fibro-vascular – com respeito ao número de feixes fibro-vasculares as
espécies/variedades apresentam 2 feixes, à exceção do P. caribaea var. bahamensis,
com 1 e 2 feixes. Quanto ao esclerênquima para P. elliottii var. elliottii e P. caribaea
var. caribaea, a localização foi adjacente ao floema e para P. caribaea var. hondurensis
e P. merkusii nos dois lados do feixe vascular.

FIGURA 1 – Esquema de corte transversal de acícula de Pinus com seus constituintes
anatômicos.

FIGURA 2, 3, 4 – Esquema dos cortes transversais das acículas de espécies/variedades
de Pinus, evidenciando as diferenças anatômicas.

FIGURA 5, 6, 7 – Esquema dos cortes transversais das acículas de espécies/variedades
de Pinus, evidenciando as diferenças anatômicas.

TABELA 1 – Características anatômicas dos canais de resina presentes no mesófilo das
acículas de espécies/variedades de Pinus.

ESPÉCIES

interno

médio

médio e
septado

paredes cels
esclerênquima espessas

nº médio
canais de
resina

nº de fileiras cels.
esclerênquima envolvendo canais de
resina

CANAIS DE RESINA

presentes

MESÓFILO:

P. elliottii var. elliottii
P. caribaea var. caribaea
P. caribaea var. bahamensis
P. caribaea var. hondurensis
Pinus patula
Pinus merkusii

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
-

4
3
4
2
3
3-5

1
1
1
2
1
1

TABELA 2 – Características anatômicas da região dérmica – hipoderme, epiderme,
estômatos – de acículas de espécies/variedades de Pinus.

intrusão pronunciada
rumo ao mesófilo

células homogêneas,
uniformes

células heterogêneas,
biformes

células dispostas
verticalmente

presentes em toda
a superfície

presente somente
na superfície vertical

forma de bico

P. elliottii var. elliottii
P. caribaea var. caribaea
P. caribaea var. bahamensis
P. caribaea var. hondurensis
Pinus patula
Pinus merkusii

ESTÔMATOS

intrusão leve
rumo ao mesófilo

ESPÉCIES

EPIDERME

nº médio de
camadas de células

HIPODERME

2
2
2-3-4
3-4
2-3
2-3

+
+
+
+
+

+
-

+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+

2,3
3
2,3
3
2,3
2,3

comprimento médio das
acículas (cm)

+
+
+
-

nº de acículas/fascículo (*)

presença de esclerênquima
+
+
+
+
+
+

esclerênquima nos 2 lados
do feixe vascular

+
-

esclerênquima próximo
do floema

P. elliottii var. elliottii
P. caribaea var. caribaea
P. caribaea var. bahamensis
P. caribaea var. hondurensis
Pinus patula
Pinus merkusii

2 feixes fibro-vasculares

ESPÉCIES

1 feixe fibro-vascular

TABELA 3 – Características anatômicas da região fibro-vascular, número e
comprimento médio das acículas de espécies/variedades de Pinus.

16,0
21,0
20,5
22,0
22,0
19,0

(*) grifos indicam a predominância do número de acículas/fascículo.
Diferenças anatômicas observadas na estrutura das acículas para os dois locais
de coleta – foram observadas as seguintes diferenças para as espécies e/ou variedades de
Pinus nos locais de coleta:
Pinus elliottii var. elliottii – houve variações com respeito à forma, semicircular
em Agudos e triangular em Piracicaba. A hipoderme foi mais uniforme no material
procedente de Tupi (Piracicaba), do que Agudos, onde foi mais comum a presença de 2
camadas de células dérmicas. Não foram verificadas diferenças na constituição
anatômica.
Pinus patula – da mesma forma não foram verificadas diferenças na constituição
anatômica, sendo que, no material de Piracicaba a epiderme foi mais uniforme; em
Agudos as acículas apresentaram a hipoderme com expansões em direção ao estelo e,
consequentemente, com maior espessura.
Pinus caribaea var. hondurensis - as acículas apresentaram forma triangular em
Agudos e mais alongada em Piracicaba; o material coletado em Agudos apresentou
hipoderme mais uniforme; a hipoderme para os dois locais é constituída de uma
primeira camada de células de parede fina e de outra de células semelhantes os do
tecido de esclerênquima. O esclerênquima foi mais marcante no material procedente de
Piracicaba, do que o de Agudos.
Pinus caribaea var. caribaea – as acículas coletadas em Piracicaba apresentaram
maior uniformidade quanto à espessura da epiderme e da hipoderme. O material
procedente de Agudos a hipoderme apresentou 3 camadas de células, maiores, e de
parede espessa; o esclerênquima junto ao floema foi mais desenvolvido.

4 – CONCLUSÕES
1 – Os parâmetros anatômicos utilizados permitiram a caracterização das
espécies/variedades de Pinus. Foram verificadas, também, algumas diferenças para
algumas espécies/variedades entre materiais coletados nos dois locais.
2 – A aplicação da técnica de preparo das lâminas e análise anatômica das
acículas é relativamente simples, constituindo-se um método potencial para (i)
identificar espécies/variedades, (ii) estudar a variação genética e (iii) avaliar o efeito de
agentes poluentes e patogênicos em acículas de Pinus.
3 – Há necessidade de se aumentar a amostragem com outras
espécies/variedades de importância no Brasil, permitindo, inclusive, a elaboração de
chaves de identificação.
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OBTENÇÃO DE COMPOSTO MADEIRA-PLÁSTICO. POLIMERIZAÇÃO DE
METACRILATO DE METILA EM MADEIRA DE Pinus strobus var. chiapensis
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1 – INTRODUÇÃO
Os compostos de madeira-plástico, obtidos pela impregnação e posterior
polimerização de monômeros no interior das células, constituem-se em uma das
alternativas utilizadas para a melhoria das propriedades físico-mecânicas da madeira.
As espécies de Pinus, principalmente as de origem temperada, tem sido
comumente utilizadas no desenvolvimento dessa linha de pesquisa, por apresentarem
madeiras com características físico-anatômicas favoráveis e disponibilidade de matériaprima. Na obtenção dos compostos madeira-plástico são utilizados vários manômeros,
destacando-se o metacrilato de metila devido à sua rápida polimerização, excelentes
propriedades físicas do polímero e produto final uniforme (CAMPA et alii, 1977).
No processo de polimerização pode-se utilizar a radiação gama ou temperatura,
dependendo dos equipamentos disponíveis, sendo que, segundo MEYER (1977) nos
E.U.A. a polimerização através de radiação gama é a mais utilizada (Tabela 1).
No exterior, têm sido produzidos compostos madeira-plástico com finalidades
comerciais desde 1960 (MEYER, 1977). Nesse aspecto, para as condições brasileiras, a
técnica de polimerização encontra boas possibilidades de aplicação, melhorando a
qualidade da madeira de espécies de rápido crescimento e de menor densidade básica,
como por exemplo, os pinheiros tropicais.
Pelo exposto, o presente trabalho tem como objetivos pesquisar a melhoria da
qualidade da madeira de Pinus strobus var. chiapensis pela polimerização do monômero
de metacrilato de metila através de radiação gama de uma fonte de 60Co.

(*)

Extraído da dissertação apresentada pelo primeiro autor, para a obtenção do título de Mestre junto à
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”.
1 – Departamento de Física – UNIMEP
2 – Departamento de Física – ESALQ/USP
3 – Departamento de Silvicultura – ESALQ/USP

TABELA 1 – Espécies de Pinus utilizadas, respectivos processos de polimerização e
monômero.
ESPÉCIE

PROCESSO DE (*)
POLIMERIZAÇÃO

MONÔMERO
DE (**)

FONTE DE
LITERATURA

R
R
R
R
R
R
R
R
T
R
T
R
R
T
R
T
T
R
R
R
R,T
T
R
T

ES
MCM, ES, NA
ES, DI
ES
MCM
MCM, AV
MCM, ES, NA
MCM, ES
MCM
MCM
MCM, ES
MCM
MCM, ES
ES, NA
MCM
MCM, ES, NA
MCM, ES, NA
MCM
MCM
MCM
MCM, ES, NA
MCM
MCM
MCM

KENAGA, et alii (1962)
RAMALIGAN et alii (1963)
RAFF et alii (1965)
SIAU et alii (1965)
LOSS et alii (1967)
UPDYKE (1967)
LOSS & ROBINSON (1968)
MIETINEN et alii (1968)
YOUNG & MEYER (1968)
DAVIES et alii (1969)
LANGWIG et alii (1969)
ADAMS et alii (1970)
AUTIO & MIETINEW (1970)
JUNEJA & HODGINS (1970)
TIMMONS et alii (1971)
DESAI & JUNEJA (1972)
ELWOOD et alii (1972)
BURILLO et alii (1975)
CAMPA et alii (1977)
MEYER (1977)
MEYER (1981)
LEPAGE (1979)
CARNEIRO (1982)
ROWELL (1982)

P. ponderosa
P. resinosa
P. strobus
P. lambertiana
P. taeda, P. strobus
P. strobus
P. taeda
P. sylvestris
P. resinosa
P. resinosa
P. strobus
P. taeda
P. sylvestris, P. patula
P. resinosa
P. strobus
P. strobus
P. strobus, P. taeda
P. rudis
Pinus spp
P. resinosa
P. resinosa
P. elliottii
P. strobus chiapensis
P. taeda

(*) R = radiação; T = temperatura
(**) ES = estireno; MCM = metacrilato de metila; NA = acrilonitrila;
DI = divinilbenzeno; AV = acetato de vinila
2 – MATERIAL E MÉTODOS
Preparo das amostras
As amostras de madeira de Pinus strobus var. chiapensis foram obtidas através
do desdobramento de toras dessa espécie ao longo da grã e selecionadas de acordo com
a uniformidade, eliminando as amostras com defeitos (rachaduras, nós, incidência de
fungos). Todas as amostras foram cortadas com as dimensões de 2 x 2 x 10 cm, com o
maior comprimento na direção longitudinal. As amostras foram secas em estufa a
105ºC, até massa constante, tendo suas massas determinadas imediatamente antes de
serem colocadas no sistema de impregnação.
Monômero
O monômero utilizado foi metacrilato de metila comercial.
Impregnação
Depois de secas, as amostras foram colocadas na câmara do sistema de
impregnação (CARNEIRO, 1982). As amostras ficaram sob vácuo de 650 mm Hg

durante 17 horas para a retirada do ar da madeira e após esse período, o vácuo foi
interrompido. O monômero foi adicionado em seguida, através de um sistema de funil,
em quantidade suficiente para encher o cilindro de impregnação e restar manômero no
funil, sem admitir-se entrada de ar. O período de impregnação foi de 6 horas sob
pressão atmosférica, as amostras de madeira impregnadas foram retiradas da câmara de
vácuo, envolvidas em papel alumínio e numeradas. As amostras foram armazenadas em
geladeira, envolvidas em filme de polietileno para evitar a absorção de água e previnir a
perda do monômero.
Cura por irradiação
A polimerização dos compostos madeira-monômero foi iniciada com raios gama
de um irradiador Gammabeam 650, tipo IR31, fabricado pela “Atomic Energy of
Canada Limited”, equipado com uma fonte de 60Co com atividade média, no período do
experimento, de 17200 curies. Segundo ESCOBEDO et alii (1980), o irradiador é
constituído de 12 tubos metálicos, contendo 36 cápsulas de 60Co de igual atividade.
Através de ar comprimido, as 3 cápsulas de cada tubo são movidas no seu interior da
posição estoque para a altura de 32 cm da plataforma de irradiação onde as amostras
foram irradiadas no interior do conjunto formado pelos tubos metálicos.
As amostras de madeira impregnadas com o monômero foram dispostas
horizontalmente umas sobre as outras, formando um cubo de base (8 x 10 cm) e altura
variável. As diferentes taxas de exposição foram obtidas através da combinação entre a
abertura do círculo formado pelos tubos metálicos e o número de tubos ativos para
exposição. As amostras de madeira foram retiradas da câmara de irradiação, à medida
que tinham completado a dose total de exposição, previamente determinada. Desta
maneira, para uma mesma taxa, variando-se o tempo de exposição, foram conseguidas
várias doses totais. As taxas de dose foram 0,1 e 0,2 MR/N e os intervalos de variação
das doses totais foram 0 - 2,0 MR.
As amostras após irradiadas e desenroladas do papel alumínio, foram pesadas e
colocadas em estufa a vácuo, a uma temperatura em torno de 50ºC, para completar a
polimerização. Em seguida, as amostras foram pesadas periodicamente até atingirem
massa constante.
% de polimerização
A polimerização do monômero (%) foi obtida pela equação (1), utilizada por
DAVIES et alii (1969):
Polimerização (%) =

P2 - P0
x 100....................(1)
P1 - P0

Onde:
P0 = peso original da madeira (peso seco);
P1 = peso da madeira + polímero + monômero (após a irradiação);
P2 = peso da madeira + polímero (após irradiação e secagem).

Determinação da densidade por varredura
Em todos os ensaios foram feitas determinações de densidade ao longo das
amostras, pelo método de atenuação da radiação gama. Um feixe colimado dessa
radiação, proveniente de uma fonte de 241 Am (60 Rev) é atenuado pela amostra de
madeira e, posteriormente, detectado por um cristal cintilador de NaI (TI) para ser
contado no espectrofotômetro monocanal (FERRAZ, 1976).
3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da polimerização do metacrilato de metila em amostras de madeira
de Pinus strobus var. chiapensis a duas taxas de dose, em função das doses totais
crescentes de radiação gama são apresentados na Figura 1. Entre as taxas de radiação –
0,1 e 0,2 MR/h – e doses totais 0,4 e 2 MR – não foram observadas diferenças
significativas para a porcentagem de polimerização do metacrilato de metila. Na dose
total de 2MR a porcentagem de polimerização do manômero foi de %. Doses totais em
torno desse valor tem sido recomendadas por COLLINS et alii (1967), DAVIES et alii
(1969) e SHIRAEVA et alii (1971) para espécies de Pinus e de outras essências
florestais.
Entretanto, para atingir essa dose total são necessários períodos de irradiação de
20 e 10 horas, nas taxas de dose de 0,1 e 0,2 MR/h, respectivamente. Esse longo tempo
de irradiação, para a menor taxa de dose, constitui-se em uma limitação prática,
recomendando-se taxas de doses iguais ou menores do que 0,2 MR/h, de modo que a
fonte de 60Co possa ser utilizada em várias sessões de irradiação/dia.
As densidades do composto madeira-plástico das amostras e ao longo de sua
secção mediana são apresentadas nas Figuras 2 e 3ac. Verifica-se que a densidade
inicial da madeira passa de para g/cm3, após a polimerização do metacrilato de metila,
ou seja, 2,6 vezes mais. O aumento da densidade tem sido a característica mais
comumente observada, verificando-se também melhoria nas propriedades físicomecânicas, diminuição da taxa de absorção de água das amostras tratadas
(RAMALINGAM et alii, 1963; RAFF et alii, 1965; UPDYKE, 1967; MIETINEN et
alii, 1968; YOUNG & MEYER, 1968; ADAMS et alii, 1970; JUNEJA & HODGINS,
1970; SHIRAEVA et alii, 1971; CAMPA et alii, 1977; LEPAGE, 1979; MEYER,
1981).
Os valores de densidade obtidos ao longo das amostras, através do processo de
varredura, mostram que a madeira de Pinus strobus var. chiapensis admite impregnação
uniforme do manômero, resultando em um composto de madeira de Pinus-plástico
homogêneo (Figura 3a, c). A eficiência da polimerização em madeira de algumas
espécies de Pinus, conforme destacam AUTIO & MIETINEN (1970) e CAMPA et alii
(1977), constitui-se no principal fator para a escolha da madeira para a produção de
composto madeira-plástico.
Das amostras tratadas, cerca de 30% apresentaram perdas do manômero nas
extremidades, durante as etapas de impregnação-irradiação. Em conseqüência, essas
amostras mostraram menores taxas de polimerização e, conseqüentemente, menor valor
de densidade em suas extremidades (Figura 3b). Recomenda-se, com base nessas

informações, que as amostras sejam irradiadas logo após a impregnação do manômero.
Pode-se, também, cortar as extremidades das peças tratadas.

FIGURA 1 – Polimerização de metacrilato de metila em madeira de Pinus, a diferentes
taxas de dose de radiação gama de 60Co.

FIGURA 2 – Densidade do composto madeira de Pinus-polimetacrilato de metila, a
diferentes taxas de dose de radiação gama.

FIGURA 3 – Valores da densidade, obtidos por atenuação de radiação gama, ao longo
das amostras de madeira de Pinus-polimetacrilato de metila, polimerizadas por radiação
gama. (a) amostra com impregnação e polimerização homogênea; (b) amostra com
impregnação e polimerização heterogênea; (c) amostra testemunha, sem tratamento.

4 – RESUMO
Na obtenção de compostos madeira de Pinus-plástico, amostras de madeira
foram impregnadas com metacrilato de metila e polimerizadas através de radiação gama
de uma fonte de 60Co, a várias taxas de exposição e dose total. A melhor taxa de
polimerização foi obtida com dose total de 2,0 MR de radiação gama. Nas amostras
tratadas verificou-se uma impregnação e polimerização uniforme, determinadas pelos
valores de densidade no sentido longitudinal das peças. A densidade das amostras
polimerizadas foi 2,6 vezes maior em relação à das testemunhas. O armazenamento das
amostras de madeira impregnadas com o monômero, mesmo envolvidas em papel de
alumínio e filme polietileno, apresentam perdas de monômero, recomendando-se
irradiar as amostras imediatamente após a impregnação.
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DESDOBRO DE TORAS CÔNICAS DE Pinus oocarpa
José Nivaldo GARCIA**
1 – INTRODUÇÃO
Atualmente a mesma técnica de desdobro tem sido utilizada para toras de Pinus
de forma cônica e cilíndrica. Considerando que essas diferenças quanto à forma podem
refletir nos rendimentos e na qualidade da madeira desdobrada, tornam-se necessários
métodos de desdobro diferenciados em função da forma das toras.
O presente trabalho, embora introdutório tem como objetivos comparar sistemas
de desdobro que permitam um melhor aproveitamento das qualidades da madeira de
Pinus oocarpa.
2 – MATERIAL E MÉTODOS
De toras de Pinus oocarpa com 14 anos de idade, obtidos de um talhão
implantado no Campus da ESALQ foi selecionada, ao acaso, uma tora de forma cônica.
Essa tora foi desdobrada conforme a Figura 1. O primeiro corte foi conduzido
longitudinalmente, cortando a tora ao meio, passando pela região da medula. O segundo
e terceiro cortes foram paralelos e eqüidistantes ao primeiro, retirando-se duas tábuas,
uma em cada metade da tora. Na Figura 2 são mostrados os tratamentos de obtenção dos
corpos de prova, sendo o convencional (cortes paralelos à medula) e o proposto (cortes
paralelos à casca). Obtidos os corpos de prova foram conduzidos os ensaios mecânicos
em máquina Universal.

FIGURA 1 – Procedimento utilizado para o corte da tora e obtenção das tábuas de Pinus
oocarpa.
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FIGURA 2 – Procedimento utilizado para a obtenção dos corpos de prova no tratamento
convencional (a) e proposto (b).
3 – RESULTADO E DISCUSSÃO
Os resultados dos ensaios mecânicos são apresentados na Figura 3, de uma
forma ilustrativa, possibilitendo a comparação dos resultados dentro e entre tratamentos,
quanto à resistência à compressão paralelas (A e B), peso específico seco (C e D) e
umidade da madeira (E).

FIGURA 3 – Variação da resistência da compressão paralela no tratamento
convencional e proposto para toras de Pinus oocarpa.
Pela análise da Figura 3 depreende-se que a resistência à compressão paralela
diminui no sentido casca-medula na base e no topo das toras, com exceção da posição
do topo no tratamento 1. Comparando-se esses resultados com os das Figuras 4 e 5
conclui-se que esta variação está diretamente correlacionada com a variação do peso
específico seco. As curvas de variação da resistência à compressão e peso específico
seco mostram-se mais ou menos eqüidistantes em todos os pontos do diâmetro da tora
(Figuras 4 e 5).
A resistência à compressão também aumentou da base para o topo das toras de
forma mais acentuada no tratamento 1. Quanto a esse resultado pode ser feita outra
correlação, uma vez que a variação do peso específico é maior no Tratamento 1 em
relação ao 2.
Observa-se, entretanto, que a média do tratamento 2 – posição base é maior que
a do Tratamento 1. Esses resultados reflete o melhor aproveitamento das variações da
resistência à compressão existente no Tratamento 2, em função da parte central cônica
da tora, com menor resistência.
O Tratamento 1 elimina como resíduo, no processo de esquadrejamento, as
cantoneiras e aparas que são constituídas de madeira de maior resistência à compressão
paralela e maior peso específico dentro da tora. Apresenta a vantagem de ser mais
prático do que o Tratamento 2.
A umidade se manteve constante em todos os pontos do diâmetro, deixando,
portanto, de influenciar na variação ocorrida de resistência à composição paralela.

Os resultados dos ensaios de resistência à flexão estática para os dois
tratamentos são apresentados de uma maneira ilustrada na Figura 6.

FIGURA 6 – Variação da resistência à flexão estática nos tratamentos convencional e
proposto para toras de Pinus oocarpa.
Verifica-se, através da Figura 6, que resistência à flexão estática diminui
significativamente da casca para a medula. Exceção no topo da tora para o tratamento 1.
A variação longitudinal se comporta diferencialmente nos dois casos: diminui de forma
não significativa da base para o topo no Tratamento 1 e aumenta no Tratamento 2.
(Figuras 7 e 8).

FIGURA 7 – Variação transversal da resistência à flexão estática, através do método de
desdobro convencional (•) e proposto (▪). Posição Base.

FIGURA 8 – Variação transversal da resistência à flexão estática, através do método de
desdobro convencional (•) e proposto (▪). Posição Topo.
Os corpos de prova periféricos à tora (na posição topo-próximo à casca) para o
Tratamento 1 podem ter sido afetados pela ação de microorganismo, visto que
apresentaram valores muito baixos de resistência à flexão, ao contrário do que ocorreu
na base.
Nas posições base e topo da tora, os valores médios obtidos para o Tratamento 2
foram superiores ao do Tratamento 1. Comparando-se as Figuras 4 e 5 e as Figuras 7 e 8
observa-se que a resistência à flexão estática correlaciona-se com a variação do peso
específico em nível inferior observado com a resistência à compressão paralela. Os

valores obtidos para à flexão estática não sofreram influência da umidade da madeira,
uma vez que essa característica manteve-se constante conforme Figuras 4 e 5.
4 – RESUMO E CONCLUSÕES
Os resultados do presente trabalho permitem explicar a influência da técnica de
desdobro na qualidade da madeira de Pinus oocarpa. O Tratamento de desdobro 2
(paralelo à casca) foi superior ao 1 (paralelo à medula) pelo fato de interagir com as
variações transversais da resistência à compressão paralela, resistência à flexão estática
e peso específico da madeira. Alguns resultados obtidos para a posição topo da tora com
respeito à resistência à compressão paralela e resistência à flexão estática necessitam ser
estudados. Há necessidades de se conduzir novos ensaios com diferentes espécies de
pinheiros tropicais. Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que:
a) A resistência à compressão paralela diminui moderadamente da casca para a
medula e correlaciona-se com a variação do peso específico seco da madeira. Essa
variável também diminui da casca para a medula, sendo que as duas curvas são
aproximadamente paralelas;
b) A resistência à flexão estática diminui drasticamente da casca para a medula,
não apresentando correlação com a variação do peso específico seco da madeira;
c) Para os dois casos as resistência estudadas aumentaram da base para o topo,
juntamente com o aumento do peso específico seco;
d) O tratamento de desdobro 2 é superior ao 1, produzindo peças serradas mais
uniformes quanto à resistência à compressão paralela, flexão estática e densidade
traduzida pelo peso específico seco da madeira. As peças produzidas pelo Tratamento
de desdobro 2 apresentaram, ainda, resistência e peso específico médios superiores às
apresentadas pelo Tratamento 1.
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VARIAÇÃO TRANSVERSAL DE ALGUMAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS EM TORAS DE Pinus oocarpa (SCHIEDE)

FÍSICO-

José Nivaldo Garcia*
1 – INTRODUÇÃO
O conhecimento das propriedades físicas e mecânicas da madeira é de
fundamental importância para se determinar sua adequada utilização, principalmente
quando aplicada em fins estruturais.
A madeira é muito pouco conhecida em termos de suas propriedades físicas e
mecânicas, principalmente as variações que ocorrem dentro da árvore. Este fato,
provoca a adoção de elevados índices de segurança na utilização da madeira em
construção civil, com conseqüentes disperdícios inerentes ao super dimensionamento
das peças, ou não observância da variação das qualidades das peças utilizáveis.
Evidentemente que peças melhores deveriam ser colocadas em pontos de maiores
solicitações.
Pelo exposto, o presente trabalho visa analisar a qualidade da madeira de Pinus
oocarpa, bem como a variação transversal de algumas de suas propriedades físicomecânicas. O objetivo é mostrar, também, dentro da tora, onde se localiza a melhor
madeira para fins estruturais. Constitui-se ponto de partida para se estudar as variações
dos métodos de desdobro e a produção de peças de maior resistência e uniformidade.
2. MATERIAL E MÉTODO
Foram ensaiadas duas toras de Pinus oocarpa, tomadas ao acaso no pátio da
serraria do Departamento de Silvicultura da ESALQ-USP. Estas toras são provenientes
de uma população existente no campus da ESALQ de 12 anos, plantada sob
espaçamento inicial de 3 x 2 metros. Esta população faz parte de um teste de introdução
de espécies.
Os corpos de prova foram preparados de acordo com o modelo brasileiro 26 da
ABNT e obtidos da tora de acordo com a figura 1, abaixo.
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Figura 1. C.P. tirados de acordo com os cones de crescimento da árvore.
Os cortes do C.P. foram feitos numa tentativa de se aproximar do cone de
crescimento da árvore.
O valor da resistência em cada ponto do diâmetro (de 3 em 3 cm) foi calculada
pela média dos pontos A!, B! e C!.
As propriedades estudadas no presente trabalho são apresentadas na figura 2, a
seguir:

Figura 2. Peça 1 da seção A tomada como exemplo.
onde:

c = tensão no limite de resistência da madeira à compressão paralela (kg/cm2)

f = tensão no limite de resistência à flexão estática (kg/cm2)
 = tensão no limite de resistência ao cisalhamento (kg/cm2)
U = umidade da madeira (%)

  peso específico (g/cm3)
Rv = retração volumétrica (%)
Os testes estatísticos serão aplicados quando outras árvores da mesma espécie,
com outros parâmetros a serem ensaiadas e os resultados tabulados, levando-se em
conta inclusive a variação longitudinal das mesmas propriedades, propiciando-se dessa
forma uma amostragem complementar.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos foram colocados nas tabelas seguintes, que apresentam
aproximadamente o ponto, dentro da árvore, onde está localizado o valor encontrado
para cada parâmetro estudado.
Nas Tabelas 1, 2 e 3 (para tora 1 e tora 2), foram colocados os valores de limite
de resistência da madeira à compressão paralela às fibras, limite de resistência à flexão
estática e limite de resistência ao cisalhamento, respectivamente. Nos três casos, os
dados se referem à madeira verde.
Estes mesmos valores colocados nos gráficos 1, 2 e 3, mostram a variação
transversal da qualidade mecânica da madeira do Pinus oocarpa. Observa-se que a
resistência decresce da casca para a medula, mas de maneira diferente para cada caso. A
compressão e o cisalhamento variam de forma lenta e definida, enquanto a flexão varia
de forma mais drástica, com alguns pontos destoantes do que seria de se esperar. É
visível em todos os casos que há diferença entre as duas toras, embora para o
cisalhamento a diferença seja pequena.

Tabela 1. Limite de resistência à compressão paralela (kg/cm2). Madeira saturada de
Pinus oocarpa – tora 1.

Tabela 1. Limite de resistência à compressão paralela (kg/cm2). Madeira saturada de
Pinus oocarpa – tora 2.

Tabela 2. Limite de resistência à flexão estática (kg/cm2). Madeira saturada de Pinus
oocarpa – tora 1.

Tabela 2. Limite de resistência à flexão estática (kg/cm2). Madeira saturada de Pinus
oocarpa – tora 2.

Tabela 3. Limite de resistência ao cisalhamento (kg/cm2). Madeira saturada de Pinus
oocarpa – tora 1.

Tabela 3. Limite de resistência ao cisalhamento (kg/cm2). Madeira saturada de Pinus
oocarpa – tora 2.

GRÁFICO 1 – Variação transversal da compressão paralela em duas toras de P.
oocarpa – madeira verde.

GRÁFICO 2 – Variação transversal da flexão estática em duas toras de P. oocarpa –
madeira verde.

GRÁFICO 3 – Variação transversal do cisalhamento em duas toras de P. oocarpa –
madeira verde.

As tabelas 4 e 5 mostram os dados de dureza tangencial e dureza radial,
respectivamente. Os gráficos 4 e 5 resumem estas tabelas e mostram que estas
qualidades também diminuem da casca para a medula. A dureza tangencial quase não
varia entre toras.

Tabela 4. Dureza na direção tangencial (kg/cm2). Madeira saturada de Pinus oocarpa –
tora 1.

Tabela 4. Dureza na direção tangencial (kg/cm2). Madeira saturada de Pinus oocarpa –
tora 2.

Tabela 5. Dureza na direção radial (kg/cm2). Madeira saturada de Pinus oocarpa – tora
1.

Tabela 5. Dureza na direção radial (kg/cm2). Madeira saturada de Pinus oocarpa – tora
2.

GRÁFICO 4 – Variação transversal da dureza Janka – Direção tangencial em duas toras
de P. oocarpa – madeira verde.

GRÁFICO 5 – Variação transversal da dureza - Janka – Direção radial - em duas toras
de P. oocarpa – madeira verde.

As tabelas seguintes, números 6, 7 8 e 9, contém os dados de umidade, peso
específico a zero %, peso específico a ± 13% e peso específico à umidade saturada da
tabela 6. Todos estes valores foram colocados no gráfico 6.
Observa-se uma correlação positiva entre o peso específico a zero e 13% de
umidade e os parâmetros de resistência até agora estudados. A diferença entre estes dois
pesos específicos, aproxima-se de uma constante que á dada pela relação entre o peso da
água que eleva a umidade de 0 a 13% e o proporcional aumento de volume que sofre o
corpo de prova. Este fato é bem, nítido no gráfico relativo à tora nº 2. O peso específico
da madeira não saturada apresenta correlação com as características estudadas. Para
valores elevados de umidade, os dados de peso específico saturado colocados em um
gráfico, tenderiam a reproduzir (embora em umidades diferentes) o gráfico da variação
da mesma.
A umidade da madeira, parece à primeira vista, correlacionar-se negativamente
com os índices de qualidade estudados. De fato, as resistências da madeira com exceção
da flexão dinâmica variam com o inverso da umidade. Esta afirmação é verdadeira até
um certo valor de umidade, que pode variar para cada espécie.
Para se verificar a influência da umidade nas resistências estudadas, os ensaios
de compressão e flexão foram repetidos para os mesmos corpos de prova secos a zero %
de umidade.

Tabela 6. Umidade (%). Madeira saturada de Pinus oocarpa – tora 1.

Tabela 6. Umidade (%). Madeira saturada de Pinus oocarpa – tora 2.

Tabela 7. Peso específico (g/cm3). Madeira de Pinus oocarpa seca a 0% de umidade –
tora 1.

Tabela 7. Peso específico (g/cm3). Madeira de Pinus oocarpa seca a 0% de umidade –
tora 2.

Tabela 8. Peso específico (g/cm3). Madeira de Pinus oocarpa seca ao ar – tora 1.

Tabela 8. Peso específico (g/cm3). Madeira de Pinus oocarpa seca ao ar – tora 2.

Tabela 9. Peso específico (g/cm3). Madeira saturada de Pinus oocarpa – tora 1.

Tabela 9. Peso específico (g/cm3). Madeira saturada de Pinus oocarpa – tora 2.

Os resultados de compressão e flexão ensaiados na madeira seca, seguem nas
tabelas 10 e 11, respectivamente, e plotados, também, no gráficos 7 e 8.
A tendência observada é a mesma verificada nos mesmos testes para madeira
verde. As duas resistências decrescem da casca para a medula, com a diferença que
neste caso, as variações são mais acentuadas.
Pelos gráficos 7 e 8 nota-se que a umidade faz decrescer o valor da resistência,
porém, com influência crescente da medula para a casca.
Por último, segue a tabela 12, mostrando a variação transversal da retração
volumétrica. Estes dados colocados no gráfico 9 evidenciam a variação medula-casca e
inclusive, a variação entre as duas toras estudadas. A tora 1 apresentou variação mais
drástica do que a tora 2.
A retração volumétrica aumentou da medula para a casca, o que se torna um
fator negativo para a qualidade da madeira. Esta maior retração volumétrica na região
da casca se deve provavelmente às maiores dimensões das fibras.

Tabela 10. Limite de resistência à compressão paralela (g/cm3). Madeira de Pinus
oocarpa seca a 0% de umidade – tora 1.

Tabela 10. Limite de resistência à compressão paralela (g/cm3). Madeira de Pinus
oocarpa seca a 0% de umidade – tora 2.

Tabela 11. Limite de resistência à flexão estática (g/cm3). Madeira de Pinus oocarpa
seca a 0% de umidade – tora 1.

Tabela 11. Limite de resistência à flexão estática (g/cm3). Madeira de Pinus oocarpa
seca a 0% de umidade – tora 2.

GRÁFICO 7 – Variação transversal da compressão paralela em duas toras de P.
oocarpa – madeira seca.

GRÁFICO 8 – Variação transversal de flexão estática em duas toras de Pinus oocarpa –
madeira seca.

Tabela 12. Retração volumétrica da madeira de Pinus oocarpa – tora 1.

Tabela 12. Retração volumétrica da madeira de Pinus oocarpa – tora 2.

GRÁFICO 9 – Variação transversal da retração volumétrica em duas toras de P.
oocarpa.

4. CONCLUSÕES
Os resultados apresentados, embora parciais, mostram que a tendência observada
é bastante concludente. É importante lembrar que há necessidade de analisar essas
mesmas características em outras árvores da mesma espécie, desenvolvidas em outras
condições, bem como a madeira de outras espécies.
Pelos resultados obtidos, discutidos anteriormente, pode-se concluir que os
valores de todas as características estudadas aumentam da medula para a casca, sendo
que as variações mais drásticas são observadas na madeira seca a 0% de umidade.
Do ponto de vista estrutural isto indica que a árvore apresenta uma melhoria das
propriedades de sua madeira ao longo de sua vida. Entretanto, a tendência observada
quanto aos valores de retração volumétrica constitui um valor negativo quanto à
qualidade final da madeira serrada. Também é muito importante considerar os valores
de umidade da madeira e sua influência na qualidade, devendo esta características, ser
considerada na secagem, principalmente quando a madeira é utilizada para móveis,
assoalhos, forros, portas e similares usos.
Provavelmente, a eficiência fisiológica de cada árvore frente aos níveis de
competição dentro do talhão constitui-se em fator de grande influência nas variações
observadas. Essas variações, podem ser devidas também, às diferentes procedências.
As curvas que mostram as variações das propriedades no sentido medula-casca,
indicam que as mesmas não evidenciam tendência de estabilização até o diâmetro das
toras ensaiadas. Pode-se esperar, portanto, que as diferenças entre os valores de
resistências da periferia e da medula, serão ainda maiores para toras de diâmetros
maiores ou com idades mais avançadas.
As diferenças entre procedências de Pinus oocarpa deverão ser analisadas em
trabalhos subseqüentes.

RESISTÊNCIA À FLEXÃO EM COMPENSADOS DE Pinus oocarpa EM FUNÇÃO
DA QUANTIDADE DE ADESIVOS, PORCENTAGEM DE EXTENSOR E O
TEMPO DE MONTAGEM
Osmar J.R. de AGUIAR*
Ivaldo P. JANKOWSKY*
1 – INTRODUÇÃO
Com o aumento da demanda de madeira verificada nos últimos anos, houve
necessidade de manutenção de suprimentos regulares de matéria prima e da manufatura
de produtos com elevados índices de qualidade visando atender o mercado nacional e
internacional.
O Brasil tem utilizado espécies de rápido crescimento, com características
silviculturais adequadas que, além de permitir seu alivio de pressão sobre a utilização da
madeira de essências nativas, produzem madeira de boa qualidade. Entre as espécies de
origem tropical mais adaptáveis, temos as do gênero Pinus, destacando o Pinus
oocarpa, pelo seu crescimento em áreas de baixa fertilidade. (ALBINO, 1981).
Apesar da madeira de Pinus ser utilizada nos mais variados segmentos de
transformação madeireira, até o momento, seu uso na indústria de compensado é
considerado baixo, devido à falta de um conhecimento mais profundo de suas
características e processos. A qualidade do compensado depende diretamente da
espécie, da qualidade das lâminas, do tipo, quantidade e formulação do adesivo e dos
fatores relacionados ao processamento.
Na manufatura de compensados com adesivos à base de uréia-formaldeido é
uma exigência técnica e econômica a utilização de extensores, que podem ser definidos
como substâncias que possuem ação adesiva e são adicionados à cola para diminuir a
quantidade de resina requerida por painel. (SELBO, 1975).
Pelo proposto, o trabalho tem como objetivo, avaliar a resistência à flexão
estática dos compensados manufaturados de madeira de Pinus oocarpa com 250 a 350
g/m2 de adesivo nas formulações de 50%, 100% e 150% de extensão em relação ao peso
da resina (cascamite) com 4 tempos de montagens.
2 – MATERIAL E MÉTODOS
Para a elaboração deste trabalho, foram utilizadas 41 toras de Pinus oocarpa
provenientes do Horto Campininha do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, com 1
m de comprimento e 0,21 – 0,30 m de diâmetro. As toras, antes de serem laminadas,
foram submetidas a uma temperatura de 50ºC, imersas em água.
Para a obtenção de lâminas com 2 e 1 mm de espessura foi utilizado um torno
desenrolador Thoms e Benato, modelo LHT-14 pertencente ao Setor de Painéis à Base
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de Madeira do Departamento de Silvicultura – ESALQ/USP, com as regulagens
descritas na Tabela 1.
TABELA 1 – Regulagem do torno desenrolador adotada na laminação das toras de
Pinus oocarpa.
Regulagem

Espessura das lâminas (mm)
2
1
20º00’

20º00’

90º30’ a 89º30’

90º30’ a 89º30’

15º00’

15º00’

Abertura horizontal

1,85 mm

0,95 mm

Abertura vertical

0,50 mm

0,27 mm

Ângulo de afiação da faca
Ângulo de faca
Ângulo de compressão da contra faca

Para secagem das lâminas foi utilizado um secador para madeira serrada, a uma
temperatura de 50ºC, sendo as lâminas uniformizadas a um teor de aproximadamente
10% de umidade.
Na manufatura dos compensados foi utilizada cola (adesivo) do tipo uréiaformaldeido, comercialmente conhecida como “Cascamite”.
Foram manufaturados 2 painéis por tratamento, sendo retirados 4 corpos de
prova, com um total de 8 repetições, nas formulações indicadas na Tabela 2. A Tabela 2
relaciona os 24 tratamentos utilizados sendo usado um delineamento inteiramente ao
acaso, em um esquema fatorial 2 x 3 x 4 com 8 repetições.

TABELA 2 – Tratamento, quantidade de adesivo, porcentagem de extensor e tempo de
montagem, utilizados na manufatura de compensados.
Tratamento
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Adesivo (m2)
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

Extensor (%)
50
50
50
50
100
100
100
100
150
150
150
150
50
50
50
50
100
100
100
100
150
150
150
150

Montagem (min)
10
20
30
40
10
20
30
40
10
20
30
40
10
20
30
40
10
20
30
40
10
20
30
40

Onde:
- Quantidade do adesivo (cascamite + Albex 1 e 5 + água + catalizador).
- Porcentagem de extensor (como extensor foi usado a farinha de trigo (Albex
1)), a porcentagem foi calculada em relação ao peso da resina.
- Tempo de montagem (período de tempo entre a distribuição da cola nas
lâminas seguida de montagem dos painéis e a entrada na prensa).
A operação de prensagem foi efetuada com 2 painéis por abertura com pressão
específica de 12 Kgf/cm2 e temperatura de 95º durante 25 minutos. Após a prensagem
os painéis permaneceram 6 dias em aclimatação ambiente e, em seguida foram retirados
os corpos de prova para o teste de resistência à flexão estática, adotando-se a Norma
ASTM D-3043-72.
3 – RESULTADOS DISCUSSÃO
As lâminas produzidas foram consideradas regulares, mostrando marcas
originadas pela formação de dentes na faca, ocasionados pela presença de nós. Para
eliminar as estrias da laminação, pode-se aumentar a temperatura de aquecimento das

toras. Este procedimento pode deixar as toras super aquecidas, em função de suas
características físicas e químicas, produzindo lâminas felpudas de baixa qualidade.
As variações entre os tratamentos podem ser observadas na Tabela 3.
TABELA 3 – Análise da variância para os tratamentos, em um delineamento
inteiramente ao acaso, em um esquema fatorial 2 x 3 x 4.
C.V.
Adesivo (A)
Extensor (B)
Tempo (C)
AxB
AxC
BxC
AxBxC
Resíduo

G.L.
1
2
3
2
3
6
6
168

S.Q.
13.486,0
946,5
20.558,0
63.164,0
6.197,0
28.911,2
25.156,3
4136.813,2

Coeficiente de variação = 14,23%
ns = não significativo

Q.M.
13.846,0
473,2
6.852,6
31.582,0
2.065,7
4.818,5
4.192,7
2.463,4

F
5,62*
0,19 ns
2,78*
12,83**
0,84 ns
1,96 ns
1,70 ns

* significativo a 5%
** significativo a 1%

Observando-se os valores do teste F, podemos concluir que as quantidades do
adesivo, 250 e 350 g/m2, são estatisticamente diferentes ao nível de 5% de
probabilidade.
Os valores médios para as duas quantidades do adesivo são apresentados na
Figura 1.

FIGURA 1 – Representação gráfica da variação de resistência à flexão estática entre os
compensados manufaturados com 250 e 350 g/m2.

Este fato pode ser justificado pelos fenômenos de transferência e penetração que
ocorrem na colagem. Quando uma lâmina recebe o adesivo, parte deste penetra nos
vazios desta lâmina e uma outra parte é transferida para a lâmina que vai participar da
linha de cola. Como aconteceu na lâmina que inicialmente recebeu o adesivo, parte
deste penetra agora nos vazios da nova lâmina. Dependendo da viscosidade do adesivo e
das características físicas da madeira, estas lâminas poderão absorver maior ou menor
quantidade de adesivo. Na Figura 1, podemos considerar que no compensado com 250
g/m2 de adesivo, as lâminas absorveram uma determinada quantidade, restando um
filme muito fino para a colagem, ou seja, uma linha de cola faminta.
Já no compensado com 350 g/m2, ocorreram os mesmos fenômenos, só que o
filme foi um pouco mais espesso aumentando a resistência da linha de colagem.
A análise de variância aplicada à comparação das 3 quantidades de extensor
analisada individualmente, não apresentou diferença significativa, ou seja, a resistência
à flexão estática não foi modificada, com o aumento da porcentagem de extensor em
relação ao peso do adesivo de 50 a 150%.
Analisando os resultados referentes aos 4 períodos de tempo de montagem (10,
20, 30 e 40 minutos), verifica-se que as médias apresentaram diferenças estatisticamente
significativas ao nível de 1% de probabilidade para a resistência à flexão estática.
Com o auxílio do Teste Tukey, pode-se detectar as diferenças entre o tempo
apresentadas na Figura 2.

FIGURA 2 – Resultado da resistência à flexão estática, em função dos tempos de
montagem.
Como os resultados não foram suficientes para a quantidade do extensor, um dos
responsáveis pela modificação das características físicas do adesivo, podemos discutilos da seguinte maneira:

- O período de 10 minutos não foi suficiente para a transferência e penetração
necessária, e a polimerização deve ter ocorrido no início da penetração.
- Como no período de 20 minutos tivemos o maior valor para resistência à flexão
estática, de modo a reforçar o raciocínio inicial considera-se a penetração satisfatória.
- Nos períodos de 30 e 40 minutos esta penetração foi em demasia, tornando a
linha de cola faminta e o filme de adesivo muito fino.
Observando o quadro de análise de variância para este experimento concluímos
que o teste F para as interações (duplas e triplas), apresentou somente significância para
a interação adesivo x extensor, ou seja, estes fatores são dependentes, sendo que a
presença ou ausência de um destes modifica o comportamento do outro. Já para as
outras interações, pela suas significâncias, indica-se independência entre os fatores, o
que já foi discutido anteriormente.

FIGURA 3 – Variação da resistência à flexão estática em função de quantidade de
adesivo e a porcentagem do extensor.
Analisando o comportamento do extensor em presença do adesivo (Figura 3)
podemos observar os resultados para a interação. Quando a quantidade do extensor

correspondeu a 50% da resina (cascamite), houve um aumento significativo da
resistência à flexão estática, no momento em que mudamos a quantidade de adesivo de
250 para 350 g/m2, ou seja, 318,2 para 381,6 kg/cm2, respectivamente. Com 250 g/m2
acredita-se que grande parte do adesivo penetra nas lâminas, permanecendo apenas um
fino filme de adesivo para a colagem. Já com 350 g/m2 as lâminas absorveriam menor
quantidade de adesivo e sendo esta maior (350 g/m2) restaria um filme de maior
espessura para a colagem, formando uma linha de cola mais resistente.
Quando utilizou-se 100% de extensor, em relação a resina, verifica-se que para a
quantidade de 250 g/m2 de adesivo, não houve aumento significativo da resistência à
flexão estática do compensado, quando comparado com compensados manufaturados
com 350 g/m2 e 100% de extensor.
Com o aumento da porcentagem de extensor há um aumento da viscosidade do
adesivo e com isso diminui sua capacidade de penetração nas lâminas. Mesmo com
diferenças de quantidade de adesivo, somente uma parte é retida e o excedente é
retirado no momento da prensagem, a quantidade retida é considerada semelhante para
os tratamentos com diferentes quantidades de adesivo.
Analisando a resistência dos compensados com 250 e 350 g/m2 com 150% de
extensor em relação a quantidade de resina, registra-se a não significância para
quantidade de adesivo.
Como ocorreu anteriormente, quando houve um aumento na porcentagem de
extensor de 50% para 100%, o mesmo ocorreu para 150%. Com aumento de
viscosidade diminuiu a penetração e o excesso ficou fora da colagem e estas diferenças
tornaram-se sem significância.
Para as quantidades de adesivo 250 e 350 g/m2 com 50% de extensor, há uma
diferença significativa tanto do lado estatístico como do lado prático (Figuras 4 e 5).
Comparando 100 e 150% de extensor, para as duas quantidades de adesivo, não existe
diferença significativa quando analisadas estatisticamente. Pela literatura e experiência
era de se esperar os valores tanto de 250 como de 350 g/m2, a partir de 100% de
extensor tende-se a uma diminuição significativa da resistência à flexão estática.

FIGURA 4 – Variação da resistência à flexão estática dos compensados manufaturados
com 250 g/m2 de adesivo, com 50, 100 e 150% de extensores, referente ao peso da
resina.

FIGURA 5 – Variação da resistência à flexão estática dos compensados manufaturados
com 350 g/m2 de adesivo, com 50, 100 e 150% de extensores, referente ao peso da
resina.
Considerando as Figuras 4 e 5, observamos que os dados geradores das médias
apresentam uma dispersão que, somente pela interação para este experimento não é
possível de se justificar. Torna-se necessário desenvolver novas pesquisas dirigidas para
melhor explicar a interação ou ainda efetuar um teste de resistência à umidade para as 2
quantidades de adesivo e as 3 porcentagens de extensores.

Considerando-se a conveniência econômica é mais viável com base nos
resultados utilizando-se 100 e 150% de extensor produzir compensados com 250 g/m2
de adesivo.
4 – CONCLUSÕES
A partir das análises dos resultados podemos concluir que:
a) É possível laminar toras de Pinus oocarpa, visando a produção de
compensados.
b) A temperatura de 50ºC permite a obtenção de lâminas consideradas regulares,
mas com marcas de dente da faca produzidas pela presença de nós.
c) A regulagem usada pode ser considerada como adequada para laminação de
toras de Pinus oocarpa.
d) O melhor tempo de montagem está na faixa de 20 minutos.
e) Os compensados manufaturados com 250 g/m2 de adesivo apresentaram um
aumento da resistência à flexão estática de 50 para 100% de extensor, não modificando
o seu comportamento entre 100 e 150%.
f) os painéis manufaturados com 350 g/m2 de adesivo apresentaram diminuição
da resistência à flexão estática quando aumenta-se de 50 para 100%, não modificando
quando a porcentagem de extensor passa e 100 para 150%.
g) Para determinar a melhor porcentagem de extensor é necessário efetuar um
teste de resistência à umidade nos compensados manufaturados com 100 e 150% de
extensor.
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CARACTERIZAÇÃO DE MDEIRAS DE Pinus SPP
Luiz E. G. Barrichelo**
1. INTRODUÇÃO
O conhecimento das características e propriedades da madeira é pré-requisito
importante quando se visa sua utilização industrial. O estabelecimento de correlações
entre a qualidade da madeira e do produto final torna possível adequação da matériaprima à tecnologia de transformação.
Dentro de uma seqüência normal, o primeiro passo consiste de estudos quanto à
variabilidade entre espécies, entre e dentro das árvores, entre idades, locais,
procedências, etc.. Além disso, são importantes as informações decorrentes dos efeitos
causados pelas práticas silviculturais como espaçamento, adubação, desbaste, desrama,
etc..
A madeira das diferentes espécies de Pinus introduzidos no Brasil tem ampliado
seu campo de aplicação. Originalmente empregado para a fabricação de celulose e
aglomerados, hoje encontra amplo emprego como madeira serrada, fabricação de pasta
mecânica, laminado e faqueado, fósforo, carvão, etc..
Das principais espécies temperadas e tropicais, a maioria dos estudos, feitos no
Brasil, sobre caracterização da madeira se concentra em torno do P. elliottii (1, 2, 8, 10,
15-17, 19-25, 27, 28-30, 32) e P. caribaea var. hondurensis (1, 3-5, 7, 10-17, 22, 26,
31), havendo poucas referências na literatura nacional sobre o P. oocarpa (1, 6, 9, 12,
15, 16, 18) e P. kesyia (1, 10, 16).
Dada a importância dessas espécies para a silvicultura e indústrias brasileiras o
presente trabalho procura trazer sua contribuição para um melhor conhecimento das
mesmas.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Material
Foram ensaiadas madeiras de Pinus caribaea var. hondurensis, P. kesyia, P.
oocarpa obtidas de árvores amostradas na região de Lençóis Paulista (SP), em áreas
pertencentes a CIRENA – Cia. Reflorestadora Nacional. O P. elliottii foi amostrado na
região de Avaré (SP). As idades dos povoamentos oscilaram entre 10 e 12 meses.
2.2. Métodos
2.2.1. Amostragem
Foram amostradas 5 árvores dentro de cada espécie e retirados discos na base,
DAP (1,30 m do solo), 25, 50, 75 e 100% da altura comercial.
Os diâmetros de cada disco foram medidos e, posteriormente, sub-divididos em
cunhas para os ensaios que se seguem.
2.2.2. Densidade básica
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Utilizadas duas cunhas opostas para a determinação da densidade básica pelo
método da balança hidrostática.
A partir do conhecimento das densidades de cada disco e respectivos volumes
foi calculada a densidade básica média de cada árvore através da expressão:
dA 

1
2

(D1  D2 ) (d1  d 2 )  ...  (D4  D5 ) (d4  d5 )
2
2
2
2
D1  D5  2 (D2  ...  D4 )
2

2

2

2

onde:
dA = densidade básica média da árvore
D1 a D5 = diâmetros dos discos sem casca
d1 a d5 = densidades básicas dos discos
2.2.3. Dimensões dos traqueídeos
Para cada espécie foi feita uma amostragem composta sobre todos os respectivos
discos. Após maceração e preparo das lâminas foram mensuradas as seguintes
dimensões: comprimento (C), largura (L), diâmetro do lúmen (DL) e espessura da
parede (E). A partir destes valores foram calculadas as seguintes relações: índice de
enfeltramento (C/L), coeficiente de flexibilidade (100 DL/L), fração parede (200 E/L) e
índice de Runkel (DL/L).
2.2.4. Composição química
Utilizando-se a mesma sistemática empregada para a sub-amostragem descrita
no item anterior, as madeiras foram analisadas quanto aos teores de holocelulose,
lignina, cinzas e extravios em água quente, álcool-benzeno e NaOH 1%.
Os ensaios foram os preconizados pela Associação Técnica Brasileira de
Celulose e Papel (ABCP) e Technical Association of the Pulp and Paper Industry
(TAPPI).

3. RESULTADOS
Tabela 1. Dados dendrométricos das árvores amostradas.
Altura (m)
Comercial

Espécie

Árvore

Pinus caribaea
var.
hondurensis

1
2
3
4
5

20,0
16,7
20,5
19,0
22,8

17,0
14,7
17,7
16,0
19,8

23,5
21,0
22,0
16,5
25,5

P. kesyia

1
2
3
4
5

17,5
19,2
19,8
19,4
20,3

15,3
17,0
17,0
16,4
17,4

21,5
23,0
19,5
18,5
23,0

P. oocarpa

1
2
3
4
5

22,0
21,4
20,5
19,8
19,2

19,0
18,3
18,2
17,3
15,8

21,5
20,0
23,5
21,0
19,0

P. elliottii

1
2
3
4
5

9,1
11,9
8,5
12,0
10,3

5,8
8,0
5,5
8,0
7,8

9,5
10,5
12,0
10,5
11,0

Total

DAP (cm)

Tabela 2. Densidades básicas das madeiras entre espécies, entre árvores e entre
diferentes posições dentro das árvores.
Espécie

P. caribaea
var.
hondurensis

P. kesyia

P. oocarpa

P. elliottii

Posição
Base
DAP
25% H
50% H
75% H
100% H
Média
Base
DAP
25% H
50% H
75% H
100% H
Média
Base
DAP
25% H
50% H
75% H
100% H
Média
Base
DAP
25% H
50% H
75% H
100% H
Média

1
0,372
0,328
0,332
0,324
0,322
0,306
0,336
0,506
0,498
0,493
0,484
0,495
0,408
0,490
0,461
0,440
0,431
0,430
0,418
0,401
0,433
0,536
0,497
0,494
0,450
0,422
0,384
0,471

2
0,360
0,356
0,362
0,364
0,370
0,363
0,506
0,474
0,460
0,477
0,442
0,422
0,469
0,486
0,456
0,480
0,464
0,446
0,414
0,468
0,478
0,489
0,477
0,467
0,446
0,410
0,464

Árvore
3
0,528
0,510
0,517
0,494
0,464
0,427
0,502
0,487
0,462
0,446
0,428
0,419
0,378
0,442
0,484
0,449
0,451
0,436
0,428
0,398
0,448
0,432
0,394
0,392
0,382
0,382
0,358
0,394

4
0,414
0,390
0,388
0,426
0,418
0,378
0,406
0,419
0,400
0,399
0,412
0,434
0,378
0,410
0,504
0,462
0,438
0,440
0,418
0,378
0,446
0,456
0,430
0,425
0,414
0,409
0,403
0,423

5
0,425
0,382
0,394
0,398
0,367
0,336
0,396
0,397
0,370
0,366
0,364
0,346
0,324
0,367
0,506
0,470
0,432
0,410
0,374
0,399
0,430
0,516
0,510
0,487
0,473
0,464
0,424
0,480

Médias
Posição
Espécie
0,420
0,393
0,399
0,401
0,401
0,388
0,362
0,463
0,441
0,433
0,433
0,436
0,427
0,377
0,488
0,455
0,446
0,436
0,445
0,417
0,398
0,484
0,464
0,455
0,437
0,446
0,425
0,396
-

Tabela 3. Dimensões das fibras e relações.
Espécie

P.
caribaea
hondurensis

Dimensão/Relação

Média

Desvio Padrão

Coef. Var.

C
L
DL
E
CF
FP
IE
IR

4,14
48,2
29,6
9,3
61
39
86
0,630

1,0132
7,6094
9,0604
2,1090
-

24,46
15,79
30,64
22,66
-

C
L
DL
E
CF
FP
IE
IR

4,53
49,9
31,3
9,3
63
37
91
0,594

1,0401
7,5633
8,8195
2,3586
-

22,95
15,16
28,19
25,38
-

C
L
DL
E
CF
FP
IE
IR

4,27
53,1
34,9
9,1
66
34
80
0,520

1,0357
8,0337
9,4126
2,2909
-

24,25
15,14
26,96
25,24
-

C
L
DL
E
CF
FP
IE
IR

3,86
45,8
28,2
8,8
62
38
84
0,626

0,8039
8,3821
10,8409
2,3195
-

20,84
18,31
38,50
26,33
-

var.

P. kesyia

P. oocarpa

P. elliottii

C = comprimento (mm)
L = largura ( m)
DL = diâmetro do lúmen ( m)
E = espessura da parede ( m)
CF = coeficiente de flexibilidade
FP = fração parede
IE = índice de enfeltramento
IR = índice de Runkel

Tabela 4. Composição química das madeiras.

Teor de holocelulose
Teor de lignina
Teor de cinzas
Teor de extravios:
- água quente
- álcool-benzeno
- NaOH 1%

P. caribaea var.
hondurensis

P. kesyia

P. oocarpa

P. elliottii

72,91
26,42
0,278

71,88
26,30
0,206

74,75
26,81
0,223

74,48
27,29
0,288

6,26
6,21
15,26

5,54
5,51
12,71

5,20
5,62
13,16

4,54
6,42
11,66

Gráfico 1. Pinus caribaea var. hondurensis. Variação da densidade básica no sentido
base-topo.

Gráfico 2. Pinus kesyia. Variação da densidade básica no sentido base-topo.

Gráfico 3. Pinus oocarpa. Variação da densidade básica no sentido base-topo.

Gráfico 4. Pinus elliottii. Variação da densidade básica no sentido base-topo.

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES
Os valores referentes às alturas e diâmetros das árvores das espécies ensaiadas
(tabela 1), apresentaram relativa semelhança nos dados dendrométricos para o P.
caribaea var. hondurensis, P. kesyia e P. oocarpa. Por outro lado, as árvores de P.
elliottii mostraram valores bastante inferiores quando comparados aqueles dos pinheiros
tropicais. Isto sugere uma menor adaptação da espécie na região ou ação de outros
fatores ambientais ou silviculturais que tenham colaborado para a redução do seu
crescimento. Tal fato, inclusive, repercutiu sobre a densidade básica da madeira que se
apresenta acima daquele esperado para a espécie, na idade em questão.
Quando se analisa a densidade da madeira entre espécies, o primeiro passo
normalmente dado é com o objetivo da caracterização entre árvores e dentro da árvore
no sentido base-topo.
Neste particular, as variações entre árvores se mostraram semelhantes para o P.
kesyia, P. oocarpa e P. elliottii. De um modo geral, as árvores do P. caribaea var.
hondurensis apresentaram os menores valores, porém, a uniformidade maior, entre
árvores, foi encontrada para o P. oocarpa.
Quanto à variação dentro das árvores, as quatro espécies refletiram a tendência
predominante para o gênero Pinus, qual seja, da densidade decrescer na direção
longitudinal (gráficos 1 a 4). Ainda, dentro das árvores, o P. caribaea var. hondurensis
foi o que apresentou menor variação. Por outro lado, as árvores de P. oocarpa e P.
elliottii se destacaram por apresentar variações que se aproximam de um modelo linear
com acentuada queda da densidade da madeira com a altura.

No que diz respeito às dimensões das fibras, a madeira de P. elliottii mostrou os
menores valores. Entre os pinheiros tropicais, as fibras mais longas foram encontradas
no P. kesyia e o P. oocarpa se destacou pelos valores das larguras e diâmetros dos
lúmens das fibras. Quanto às espessuras das paredes e relações entre as dimensões não
ho
uve uma espécie que se destacasse.
Da mesma forma, a composição química da madeira se mostrou bastante
semelhante para as madeiras das quatro espécies.
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ETHEPHON: RESULTADOS DO 1º ANO DE RESINAGEM EM Pinus elliottii var.
elliottii
José Luiz STAPE*
José Otávio BRITO**
1 – INTRODUÇÃO
A goma resina, ou resina propriamente dita, é um termo aplicado ao líquido
viscoso segregado pelas células epiteliais dos canais de resina, especialmente ativos na
parte exterior do alburno. Por meio da resinagem, incisões são feitas na árvore,
expondo-se os canais por onde exsuda a resina.
A necessidade de se maximizar a produtividade das operações de resinagem,
direcionou várias pesquisas e, entre elas, a procura de um estimulante na produção de
goma resina. Segundo SNOW (1944), citado por PARHAM (1976), tem sido testada
uma série de produtos químicos inorgânicos tais como sais (cloreto fênico, hipoclorito
de cálcio, fosfato de amônio), álcalis (hidróxilo de sódio, de magnésio) e ácidos (nítrico,
clorídico e sulfúrico). A ação desses produtos segundo OSTROM (1959), citado por
PARHAM (1976), está na sua capacidade de matar e plasmolizar as células, colapsando
a fina parede epitelial parenquimática que reveste os ductos, reduzindo a resistência ao
fluxo de resina. Isto resulta na origem de um rápido fluxo inicial a um aumento no
tempo de exsudação. Dentre esses produtos o ácido sulfúrico se estabeleceu desde 1947
(McREYNOLDS et alii, 1982) acarretando um aumento na produção da ordem de 20 –
34%.
Assim, desde o recente início da exploração resinífera no Brasil, o ácido
sulfúrico (20 – 50% na pasta) vem sendo usado como estimulante. No entanto, a
procura de novas formulações de pasta e estimulantes é contínua e é nesse contexto que
o Ethephon tem surgido como um produto alternativo.
O Ethephon é o ácido 2-cloro etilfosfônico (C2H6O3C1 P) estável em pH inferior
a 3,5. Em pH superior decompõe-se em etileno (C2H4), um hormônio vegetal que atua a
nível celular, influenciando nos mais diversos metabolismos fisiológicos da planta.
Dentre tais influências a estimulação de exsudação de resina em Pinus tem-se mostrado
das mais importantes. Esta exsudação foi primeiramente observada em plantas sob
influência de gás de iluminação.
BRADLEY et alii, citado por ABELES (1973) relata a ação do etileno na
diferenciação de células do xilema recém-formado em bolsas resiníferas que se dilatam
e se fundem formando os ductos; por outro lado LEOPOLD, citado também por
ABELES (1973) afirma que a ação de etileno na obtenção do látex, tem uma ação
anticoagulante, prolongando o período de extração.
McREYNOLDS et alii (1982) relatam um aumento de produção de resina de
25% em Pinus elliottii com 30 anos e 60% em P. palustris com 60 anos utilizando-se
pasta sulfúrica 50% e Ethephon 2,5 – 3%.
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ROCHA et alii (1982) trabalhando em P. oocarpa com 9 anos, obtiveram após
16 estrias (8/81 a 4/82) um aumento de 48% na produção de resina da pasta Ethephon
em relação à pasta sulfúrica 50% para uma periocidade de 14 dias, e um aumento de
68% para uma periodicidade de 28 dias.
CAPITANI (1982) observou em P. caribaea var. hondurensis, com 9 anos, após
5 estriagens, um aumento de 38% na produção com a aplicação de pasta com a mistura:
ácido sulfúrico 25% + Ethephon + veículo em relação à pasta sulfúrica a 30% para uma
face de resinagem. Para duas faces de resinagem este aumento foi de 50%.
GARRIDO et alii (1983), em experimento num talhão de P. elliottii var. elliottii,
conclui haver superioridade das pastas sulfúricas com Ethephon (concentração sulfúrica
variando de 12,5 a 40% e de Ethephon entre 4 a 5%) sobre a pasta sulfúrica a 25%,
sendo esta superioridade da ordem de 33 a 38% e não havendo diferenças significativas
entre as produções dos tratamentos com diferentes concentrações de Ethephon.
NICOLIELO (1983), relata um aumento máximo de 11,7% na produção com
pasta a 5% de Ethephon e 18% de H2SO4.
FRANCO et alii (1983), concluíram que o uso de Ethephon em resinagem
apresenta uma relação custo/benefício favorável.
Assim, no sentido de dar continuidade à pesquisa de aplicação de Ethephon em
Pinus, que apresenta muitas vezes resultados discrepantes, vem esse trabalho contribuir
para o aumento do leque de informações sobre o uso do produto.
O presente trabalho refere-se ao 1º ano de resinagem, relativo a vinte coletas no
período de 17/03/83 a 19/03/84, utilizando-se duas pastas estimulantes ácidas com e
sem Ethephon, além de uma testemunha absoluta sem aplicação de pasta.
O experimento está sendo realizado na Fazenda Charquinho, no Município de
Paranapanema – SP, propriedades da Indusflora Reflorestadora S/A.

2 – MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Material
As 240 árvores do experimento são de P. elliottii var. elliottii com 13 anos de
idade em floresta estagnada, espaçamento 2 x 2 m.
O DAP médio era de 18,73 cm (C.V. = 16%) e a altura média de 16,36 m (C.V.
= 9%) no início do experimento.
O recipiente utilizado para coleta são sacos plásticos e calha galvanizada fixa às
árvores.
As pastas estimuladoras baseadas na porcentagem da concentração final são as
seguintes:
- Pasta A: ácido sulfúrico 25% + Ethephon + veículo
- Pasta B: ácido sulfúrico 25% e veículo
- Pasta C: sem aplicação de pasta
O veículo utilizado foi farelo de arroz.
2.2. Métodos
2.2.1. Métodos de resinagem
O processo de resinagem segue basicamente da metodologia proposta por
CLEMENTS (1960).
O painel tem 1/3 da circunferência, sendo efetuada em uma face. As estrias e
coletas são realizadas a cada 21 dias.
2.2.1. Métodos de delineamento e análise
As 240 árvores do experimento estão dispostas em quatro blocos, cada bloco
representado por uma linha. Em cada bloco dispõem-se os tratamentos de forma
seqüencial, cada tratamento contendo 20 árvores.
Os resultados obtidos foram submetidos a análise estatística que compreenderam
Teste F, Teste Tukey e Testes de Regressão.
3 – RESULTADOS
Os resultados da produção média anual em g/arv/coleta, por bloco e tratamento
são apresentados na Tabela 1. (Foram desprezadas as duas primeiras coletas, por serem
apenas estimulante).

TABELA 1 - Produção média anual em g/arv/coleta, nos tratamentos A (pasta ácida
21% + Ethephon 2,8%), B (pasta ácida 25%) e C (sem pasta)
BLOCOS
I
II
III
IV
Média

A

TRATAMENTOS
B

C

170,03
177,69
192,40
211,53
187,91

122,05
125,42
162,29
130,80
135,14

57,22
68,16
57,58
79,09
65,51

Tratamentos (F = 76,25**)
Blobo
(F = 1,96 n.s.)
d.m.s. (Tukey 1%) = 49,43
** = significativo ao nível de 1% de probabilidade
n.s. não significativo
O comportamento temporal dos resultados das pastas durante o ano encontramse no Gráfico 1.
No Gráfico 2, temos a comparação entre tratamento A x B, onde o eixo das
abcissas (0%) representa o padrão normal de produção de resina com pasta ácida
sulfúrica a 25% (tratamento B), e os valores percentuais apresentados no eixo das
ordenadas correspondem aos aumentos de produção de resina por coleta à ação
estimulante do Ethephon (tratamento A).

Gráfico 1 - Produção de resina g/árvore) por coleta (21 dias).

Gráfico 2 – Relação percentual das produções do tratamento A x B (0%)
4 – CONCLUSÕES
A análise dos resultados da Tabela 1 pelo Teste Tukey apresentou diferença
significativa a 1% de probabilidade, mostrando a superioridade do tratamento A sobre B
e deste sobre C, não havendo diferença significativas entre blocos.
Assim, comparando-se as médias de produções anuais de resina por coleta, notase uma superioridade de 39% do tratamento com Ethephon (tratamento A) sobre o
tratamento com pasta ácida (tratamento B).
Comparando-se os tratamento A e B em relação à testemunha absoluta C,
observamos um aumento de 187 e 106% respectivamente.
O resultado de 39% de superioridade da pasta Ethephon sobre a pasta ácida
mostra coerência com os obtidos por CAPITANI (1982) e ROCHA (1982).
No entanto, o importante a se avaliar também é o desempenho temporal da pasta
Ethephon.
Pelo Gráfico 1, nota-se que o comportamento da pasta A e B é variável com o
decorrer do tempo, apresentando uma certa equivalência nas últimas coletas. Esta
tendência pode ser melhor apreciada no Gráfico 2 onde nota-se que superioridade da
pasta A em relação à B é inicialmente crescente (provavelmente devido ao caráter
estimulativo das primeiras estriagens) atingindo um pico de superioridade, e
posteriormente declinando, e tendendo à homogeneização com a pasta B.
Esta curva de regressão cúbica, apresentou um coeficiente de correlação de R =
0,84 (R2 = 0,71), mostrando significância.

Como causas desta homogeneização poder-se-ia levantar a hipótese de uma
maior exigência produtiva da árvore, ou uma acomodação na influência estimulativa do
Ethephon, no entanto parece ainda prematuro chegar a uma conclusão fisiológica.
Deste modo, pode-se afirmar que a pasta Ethephon mostra-se superior à pasta
ácida, mas que esta superioridade é variável com o tempo a ponte de sugerir que neste
1º ano, a utilização da pasta com Ethephon deveria ser feita durante o período de
resinagem onde a superioridade de produção compensasse o maior custo do produto.
Devemos salientar que estes dados referem-se ao 1º ano e que o experimento
continua a fim de melhor se avaliar o comportamento das pastas, pois o comportamento
é extremamente variável e conclusões não se podem basear em apenas algumas
estriações e coletas.
Assim, além do prosseguimento deste experimento para novas conclusões, novos
experimentos com Ethephon são necessários, tais como o de concentração de Ethephon
e H2SO4 na pasta, época de sua aplicação, etc..
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TRATAMENTOS PRESERVATIVOS DE MOIRÕES DE Pinus caribaea POR
PROCESSOS PRÁTICOS
Jean Peter P. WEHR*
Ivaldo P. JANKOWSKY**
1 – INTRODUÇÃO
Com o crescente aumento das possibilidades de utilização da madeira de
Eucalyptus e também da madeira de essências nativas, torna-se importante desenvolver
tecnologia que permita ampliar a gama de utilizações da madeira de Pinus, notadamente
o material proveniente dos primeiros desbastes.
Assim, o presente trabalho tem por objetivo determinar a viabilidade técnica e
econômica do tratamento preservativo de moirões roliços de Pinus caribaea através de
processos sem pressão, aproveitando-se a madeira proveniente do primeiro desbaste.
2 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Como há poucos dados disponíveis sobre o comportamento da madeira Pinus
caribaea var. hondurensis quando submetida à tratamentos preservativos,
principalmente pelo método de imersão à frio, tornou-se necessário realizar um ensaio
avaliando a absorção, penetração e distribuição de uma solução preservativa em função
do tempo de tratamento. Posteriormente a esse ensaio preliminar efetuou-se o
tratamento de um lote de moirões através dos processos de substituição de seiva e
imersão à frio, utilizando 3 diferentes sais preservativos.
2.1. Ensaios preliminares
O objetivo principal do ensaio preliminar foi a elaboração de uma curva de
absorção para moirões de Pinus caribaea var. hondurensis em função do tempo de
imersão, acompanhando-se a distribuição da solução nos moirões e determinando-se o
tempo mínimo para que estes estejam saturados.
2.1.1. Material e métodos
Foi utilizada madeira proveniente do primeiro desbaste de um plantio de Pinus
caribaea var. hondurensis com aproximadamente 8 anos de idade. Foram cortados
moirões roliços com diâmetro médio de 8,0 cm, variando entre 6,3 e 11,0 cm e
comprimento fixo de 2,2 m. Logo após o corte os moirões foram descascados
manualmente e secos ao ar, atingindo uma umidade final média de 15,34% sem
variação significativa entre moirões.
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Após a secagem os moirões foram submetidos a um tratamento de imersão à frio
em solução de sulfato de cobre a 1,5%, ficando os moirões totalmente submersos na
solução.
Determinou-se o volume e o peso de cada um dos moirões e, com pesagens
diárias, pela diferença de peso calculou-se a absorção em litros por metro cúbico, para
cada moirão individualmente. Foram feitas 5 repetições em 6 blocos, e estes blocos
foram retirados após 2, 6, 16 e 22 dias, retirando-se discos em 5 posições, no centro, a
10 e a 60 cm da base e do topo.
Os discos foram utilizados para verificar a penetração e distribuição da solução,
pincelando-se estes com uma solução de cromo-azurol. Foi feita uma avaliação visual
dos discos: onde a coloração ficou azul houve penetração da solução e onde ficou
vermelha, não houve penetração do sal.
2.1.2. Resultados e discussão
A curva de absorção em função do tempo de imersão (Figura 1) seguiu uma
tendência já esperada, isto é, no início do tratamento a absorção é elevada, tendendo a
estabilização com o decorrer do tempo.

FIGURA 1 - Absorção em função do tempo para moirões de Pinus caribaea var.
hondurensis imersos em solução de sulfato de cobre a 1,5% de concentração.
Não houve diferença significativa de retenção entre os blocos, mas houve alguns
moirões com absorções abaixo e acima do esperado. Com lâminas destes moirões, o
exame em microscópio mostrou que a variação foi devida:
a) existência do fungo da mancha azul que aumentou a permeabilidade e a
absorção,

b) presença de madeira de reação que reduziu a absorção.
As amostras dos blocos retirados após 16 dias, com uma absorção média de
271,97 /m3 , mostraram penetração e distribuição total da solução, o que nos indica que
neste ponto podemos interromper o processo. Após 11 dias de tratamento a absorção já
havia atingido 238,0 /m3 , o que indica que já havia começado a fase de estabilização,
mas a penetração, principalmente nos discos retirados do centro, ainda foi insuficiente.
A 10 e 60 cm da base e do topo, a penetração foi, já nesta fase, muito boa. Com 5 dias a
mais de tratamento a absorção aumentou em apenas 34,0 /m3 , o que corresponde à 6,8
/m3 de absorção por dia.
A absorção obtida após 22 dias de tratamento foi de 289,6 /m3 , o que
corresponde a um acréscimo diário de 2,93 /m3 . Para obtermos uma retenção de 6 kg
de ingrediente ativo por metro cúbico de madeira devemos empregar a solução
preservativa com 2,4% de concentração.
2.2. Tratamentos
Com base nos dados de absorção do ensaio preliminar, para imersão à frio em
solução de sulfato de cobre, foi feito o tratamento de moirões de Pinus caribaea var.
hondurensis pelos métodos de imersão à frio e substituição de seiva utilizando-se 3
diferentes sais preservativos: CCA (Cobre – Cromo – Arsênio), CCB (Cobre – Cromo –
Boro), e FCAP (Fluor - Cromo – Arsênio – Fenol).
O objetivo desta etapa da pesquisa foi elaborar as curvas de absorção em função
do tempo para as diferentes combinações entre preservativo e método de tratamento,
verificado para o caso especifico do processo de imersão à frio qual será o
comportamento da madeira quando submetida à tratamento em soluções com 3 ou 4
componentes.
Essas informações são importantes para determinar o tempo exato de tratamento
para cada preservativo, bem como para evitar prováveis complicações nas etapas
posteriores do trabalho.
2.2.1. Material e métodos
Foi utilizada madeira proveniente do primeiro desbaste de um povoamento de
Pinus caribaea var. hondurensis com oito ano de idade, no Horto Florestal de Itirapina,
Estado de São Paulo, plantado em região de cerrado. Feito um inventário do talhão
utilizado, o talhão apresentou um incremento médio anual de 19,9 st/ha, com DAP
médio de 12,82 cm e altura média de 8,68 m. Para um desbaste seletivo de 40% pode-se
cortar as árvores com menos de 12,0 cm de diâmetro. Desta forma, para este
experimento foram utilizadas moirões com diâmetro entre 8 e 12 cm e comprimento de
2,20 m, sendo que de algumas árvores foi possível tirarmos 2 ou 3 moirões. O corte,
transporte e descascamento foram efetuados o mais rápido possível, para se evitar o
ataque da mancha azul, tendo sido dispendidas cerca de 6 horas nessa operação.
Para cada tratamento foram utilizados seis moirões, cada um representando uma
repetição. Ao total foram feitos seis tratamentos, com um total de 36 moirões.

As soluções dos sais foram preparadas com antecedência. Foram utilizadas três
tipos de sais comerciais, o CCA, o CCB e o FCAP. Para a substituição de seiva foi
utilizada uma concentração de 1,2% e para o banho frio a concentração foi de 2,4%.
Os moirões destinados ao processo de substituição de seiva, após terem sido
manualmente descascados foram colocados nos recipientes de tratamento, tomando-se o
cuidado de imergir as bases das peças na solução preservativa.
Os recipientes utilizados para o tratamento foram tambores metálicos de 200
litros, com solução até uma altura de aproximadamente 50 cm.
Após a colocação das peças foi adicionada uma pequena camada de óleo
queimado para evitar a evaporação direta da solução. Foi anotada a variação da
temperatura e da umidade do ar durante todo o tratamento, pois são fatores que afetam a
evaporação. Após três dias de tratamento surgiram vários tipos de bolores superficiais
infestando a madeira, mas esse é um fato comum neste tipo de tratamento. Todos os
dias foi recolocada e anotada a quantidade de solução absorvida, para elaboração do
gráfico de absorção em função do tempo. Quando a absorção desejada de 500 /m3 foi
alcançada, foram invertidos os moirões para preservar mais o topo, permanecendo, por
mais de um dia nesta posição. Depois foram retirados da solução e colocados em
secagem ao ar para as futuras análises químicas e colorimétricas.
Para o processo do banho frio ou imersão à frio, logo após o descascamento
manual dos moirões foi efetuada a secagem em estufa com umidade e temperatura
controladas. A secagem foi feita em quatro dias a 55ºC e ventilação contínua. Desta
forma evitou-se o ataque de fungos manchadores que iriam alterar a tratabilidade da
madeira. A umidade media após a secagem foi de 12,6%.
Uma vez secas, as peças foram totalmente imersas na solução preservativa. Os
recipientes utilizados para o tratamento foram caixas de madeira com 60cm x 50cm x
230cm forradas internamente com plástico.
Diariamente foi efetuada uma pesagem e por diferença de peso foi determinada a
absorção da solução, para a elaboração de gráficos de absorção para cada sal utilizado.
Após 19 dias os moirões foram retirados da solução pois já haviam atingido um ponto
de estagnação, sendo os incrementos diários muito baixos. Foram colocados em
secagem ao ar, para as futuras análises químicas e colorimétricas.
2.2.2. Resultados e discussão
No processo de substituição de seiva a absorção em função do tempo foi quase
uma reta para os 3 tipos de sais, com pequenas variações que provavelmente ocorreram
devido à variações da temperatura e umidade relativa do ar neste período. (Figura 2).
Houve uma pequena variação entre ao sais, com FCAP atingindo a absorção
final de 500 /m3 antes que os tratamentos com o CCB e o CCA. No final foi atingida,
em média, após a inversão, uma absorção de 535 /m3 , com uma retenção de 6,4 kg de
ingrediente ativo por m3 de madeira.

FIGURA 2 – Absorção da solução preservativa em função do tempo de tratamento para
o processo de substituição de seiva.
Para o banho frio das curvas também seguiu o padrão já esperado, só que para os
três preservativos o ponto de estagnação foi atingido antes que no tratamento com o
sulfato de cobre do ensaio preliminar. Como os sais utilizados tem uma composição
mais complexa, com mais componentes, provavelmente ocorreu algum processo
químico ou físico dificultando a absorção. (Figura 3).

FIGURA 3 – Absorção da solução preservativa em função do tempo de tratamento para
o processo de imersão a frio.
Como no caso da substituição de seiva, o FCAP foi o que apresentou uma
absorção maior e mais rápida. No 12º dia, devido a um vazamento de solução, foi
interrompido o processo para o CCA, que já havia apresentado uma absorção muito
abaixo da esperada. Para se avaliar a eficiência dos tratamentos ainda serão avaliadas a
penetração e distribuição.
Os valores médios obtidos nos diferentes tratamentos podem ser visualizados na
Tabela 1. No processo do banho frio observou-se uma retenção abaixo da esperada (6,0
kg/m3) para os três tipos de sais utilizados. Para que se possa, nos próximos tratamentos,
atingir a retenção pré-estabelecida, a concentração das soluções terá de ser aumentada
para 3,6% no caso do CCB e do FCAP, e para 4,8% no caso do CCA.

TABELA 1 - Valores médios de absorção, retenção e tempo de tratamento, para as seis
combinações de processo e tipo de sal.
Processo

Sal

Retenção (1)
(kg/m3)

Absorção (2)
( /m3 )

Tempo de
Absorção

Banho frio

CCA
CCB
FCAP

2,99
4,46
4,94

127,7
185,7
205,8

12 dias
19 dias
19 dias

Substituição
de seiva

CCA
CCB
FCAP

6,41
6,41
6,48

534,0
534,3
540,0

16 dias
16 dias
13 dias

(1) A massa é referente aos ingredientes ativos do preservativo.
(2) O volume é referente à solução preservativa.
Para a substituição de seiva a retenção foi fixada um pouco acima dos 6 kg/m3.
A inversão foi feita quando já havia sido atingida esta retenção, chegando no final a 6,4
kg de ingrediente ativo por m3 de madeira.
3 – ATIVIDADES FUTURAS
Após a secagem ao ar dos moirões, para a substituição de seiva serão feitas as
análises químicas e colorimétricas por componente do sal, para serem avaliadas a
distribuição e penetração. Para o banho frio, como não foi atingida a retenção desejada,
serão feitas apenas as análises colorimétricas e estes tratamentos serão repetidos com as
repetições corrigidas.

