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O gênero apresenta grande potencial para ser processado mecanicamente em serraria para
produção de madeira serrada, por ser de rápido crescimento e possuir boa adaptação às nossas condições
ambientais. A sua madeira apresenta boas propriedades físico-mecânicas e fácil trabalhabilidade, além de poder
ser produzida a baixo custo. A aplicação de fertilizantes pode ser utilizada para aumentar a quantidade e alterar a
qualidade da madeira a ser produzida.

As práticas silvilculturais que elevam a taxa de crescimento têm resultado na produção de larga
quantidade de madeiras com propriedades tão inferiores, que a madeira pode tornar-se imprópria para certas
aplicações (Latorraca & Albuquerque, 2000). A aplicação de N, só tem efeito nas propriedades da madeira,
quando a aplicação é realizada em árvores com copa formada (Megraw, 1986).

Vital (1990) destaca, citando vários autores, a existência de resultados conflitantes sobre o efeito da
fertilização na densidade da madeira, podendo haver redução, aumento ou não-alteração dessa propriedade
física com a adubação, mas enfatiza que, se houver diminuição, o peso de madeira produzido por hectare
será maior devido ao maior crescimento volumétrico. Isso foi comprovado por Andrade . (1994) e
Barreiros (2006).

Wilkins & Horne (1991), trabalhando com uma população de de 9,5 anos de idade,
estudaram o efeito de vários tratamentos silviculturais sobre a densidade básica da madeira. Os autores
verificaram que no tratamento onde ocorreu desbaste, fertilização e sulcamento, foram obtidos os maiores
valores da densidade básica e, também, foi alterada a distribuição dos valores na árvore.

Haselein (2002) estudaram o efeito da adubação (400 e 800 kg.ha de NPK) sobre a densidade
básica de uma população clonal de , de 10 anos de idade. Os autores concluíram que o fator adubação
teve efeito significativo sobre a densidade básica, sendo que a maior dose de adubo proporcionou um maior
aumento dessa característica.

O objetivo desse trabalho foi o de estudar o efeito da fertilização e da posição radial no tronco da árvore
na densidade básica e densidade aparente da madeira, de uma população plantada de de
21 anos de idade.

O material utilizado foi obtido de uma população experimental de Hill ex-Maiden,
de 21 anos de idade localizada no município de Lençóis Paulista/SP. O solo local é classificado como latossolo
vermelho amarelo, de textura média e o clima é do tipo CWa, segundo a classificação de Köppen.
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O ensaio foi composto por 2 parcelas de 900 m² cada uma representando um tratamento diferente.
As árvores foram plantadas em 1982 em espaçamento de (3,0 x 1,5) m, totalizando 2.222 árvores/ha.
Inicialmente foram aplicados 222 kg/ha de NPK 6:30:6 distribuídos nos sulcos de plantio. Em 1987 foram
realizados desbastes do tipo seletivo, na intensidade de 75%. Após o desbaste foi feita uma adubação com
1000 kg de NPK 12:06:12 e 100 kg de Lama-cal por hectare, distribuídos nas entrelinhas de apenas 1 das
parcelas, caracterizando, portanto, tratamentos com e sem adubo e assim, o experimento foi mantido sem
alteração até o início do presente estudo.

Foram eleitas 3 classes de DAPs para o estudo, sendo: Classe inferior (DAP entre 20 e 25 cm), Classe
mediana (DAP entre 25 e 30 cm) e Classe superior (DAP entre 30 e 35 cm). Dentro de cada uma das parcelas
foram tomadas 9 árvores, sendo 3 em cada uma das classes definidas, totalizando 18 árvores. Foi retirada na base
de cada árvore selecionada, uma tora de 1,70 m de comprimento.

As toras foram transportadas para a serraria da ESALQ/USP e desdobradas numa serra de fita simples.
Foi retirada uma prancha diametral passível de fornecer corpos-de-prova representativos das posições 0, 50 e
100% do raio da árvore, necessários ao estudo da variação medula-casca de uma forma bem completa. De cada
prancha central oriunda das toras, ainda no estado verde, foi retirada 1 peça de 43 cm de comprimento e dessa
peça foram obtidos 3 sarrafos de (4x4x43 cm), como mostrado na FIGURA1. Os sarrafos obtidos foram secos ao
ar, por um período de 4 meses e de cada sarrafo foram confeccionados corpos-de-prova para estudo da densidade
aparente e da densidade básica.

FIGURA 1 – Prancha central representando as posições radiais de retirada dos corpos-de-prova para estudo da
variabilidade radial.

Para o estudo da densidade aparente, foram confeccionados corpos-de-prova (3 x 2,5 x 2,5 cm) e foi
determinada através da expressão (1), obtendo-se o peso do corpo-de-prova em uma balança digital e obtendo-se
as medidas das arestas do corpo-de-prova com um paquímetro digital (Associação Brasileira de Normas
Técnicas -ABNT, 1997).

(1)

Em que:

: densidade aparente (g/cm );
m : massa da madeira a 12% de umidade (g), e

: volume da madeira a 12% (cm ).
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Na obtenção da densidade básica, foi utilizado o método da balança hidrostática conforme Foelkel
(1971). Os corpos-de-prova (3 x 2,5 x 2,5 cm) foram saturados por um período de aproximadamente dois meses,

para obtenção dos pesos úmidos e imersos de cada corpo-de-prova. Posteriormente, os mesmos foram secos em
estufa até atingirem peso seco constante a 105 ± 3 C para obtenção do peso seco. Foi utilizada a expressão (2):

(2)

Em que:

DB: densidade básica (g/cm );
P : massa da madeira a 0% de umidade (g);
P : massa da madeira úmida (g); e
P : massa imersa da madeira (g).

Na avaliação dessas propriedades foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado,
no esquema fatorial 2 x 3 x 3 (adubo x classes de DAP x posição radial). Estudou-se também a relação entre DB e

e para isso utilizou-se a análise de regressão linear simples, ao nível de significância de 95%.

Na TABELA 1 estão apresentados os resultados das análises de variância efetuadas para a densidade
básica e densidade aparente da madeira.

Pode-se observar na TABELA 1 que a densidade básica e a densidade aparente das amostras das
árvores das parcelas adubadas diferiram significativamente das não adubadas. As densidades produzidas na
madeira das árvores provenientes das parcelas adubadas foram menores do que as das madeiras produzidas nas
parcelas não adubadas. A aplicação de fertilizantes, após o desbaste aos cinco anos, influenciou diretamente na
produção de madeira e considerando-se que as parcelas adubadas produziram um maior volume de madeira por
unidade de área, pode-se, então, pensar que houve uma compensação da perda ocorrida na densidade. Isso só é
verdade se o aumento do volume for mais do que proporcional à diminuição da densidade o que possibilitaria um
incremento da massa seca produzida por unidade de área, como observou Land (1983). Os resultados
obtidos estão de acordo com Donald & Schutz (1977) e Andrade . (1994). De acordo com Harris (1981) e
Barreiros (2006) a diminuição da densidade em parcelas adubadas é devida à redução do comprimento das fibras
e ao aumento na proporção de volume ocupado pelos vasos.

TABELA 1 – Comparação de médias (Teste Tukey) para o efeito adubação, classe de diâmetro e posição radial
para as variáveis: densidade básica [DB (g/cm )] e densidade aparente [ (g/cm )] de
de 21 anos de idade.

Obs.:Médias seguidas de letras diferentes emumamesmacolunadiferementre si (ao nívelde5% deprobabilidade).
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TRATAMENTO DB (g/cm )3
rap (G/cm )3

Não adubado 0,51 a 0,64 a

Adubado 0,47 b 0,59 b

Classe superior 0,50 a 0,62 a

Classe mediana 0,50 a 0,63 a

Classe inferior 0,47 a 0,59 a

Posição radial (0%) 0,40 c 0,50 c

Posição radial (50%) 0,47 b 0,58 b

Posição radial (100%) 0,60 a 0,76 a

Média 0,49 0,62
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Verificou-se que não há diferenças significativas entre as classes, para as variáveis densidades básica e
aparente. Foram observados maiores valores de densidade básica e aparente na classe superior e menores valores
na classe inferior.

Tanto para a densidade básica e quanto aparente houve um aumento significativo, no sentido da medula
para a casca. Esse aumento da densidade da madeira, no sentido da medula-casca, também foi observado nos
trabalhos de Wilkes (1984) e Wilkins (1990).

Na FIGURA 2 está mostrada a regressão linear que foi estatisticamente significativo na análise de
correlação entre as variáveis DB e .

FIGURA2 – Relação entreedensidadebásica (DB) e densidade aparente ( ) para de 21 anos de idade.

Foi observado na FIGURA 2 uma boa relação positiva entre densidade aparente e densidade básica,
o que permite estimar, com certa segurança, a densidade básica. Isso, comprova a tendência da densidade
aparente estar relacionada diretamente com a densidade básica, como observado por Lima & Garcia (2005).

Nas condições deste estudo pode-se concluir que:

– a densidade básica e densidade aparente da madeira são menores nas árvores oriundas de parcelas
adubadas, quando comparada com aquela de árvores procedentes de parcelas não adubadas;

– a densidade básica e densidade aparente não foram influenciadas pelo fator classe de diâmetro;

– a densidade básica e densidade aparente aumentam significativamente da medula para casca, e

– observou-se que ocorre alta correlação entre densidade básica e densidade aparente.
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