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No Brasil, embora a fertilização para plantios florestais resulte em ganhos de produtividade,
pouca atenção tem sido dada aos possíveis efeitos que ela possa ter sobre a qualidade da madeira produzida.
São poucas as informações a respeito do efeito da fertilização nas propriedades físicas, mecânicas,
químicas e anatômicas das madeiras do gênero (Jacob & Balloni, 1978; Andrade , 1994;
Barreiros , 2007).

As práticas silviculturais 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). De acordo com Larson (1969), a fertilização em árvores jovens,
além de aumentar a área de madeira juvenil, pode atrasar a transição para a madeira adulta.

Zobel (1992) afirma que a fertilização em folhosas é mais comum que em coníferas, porém a literatura
é bastante contraditória a respeito dos efeitos dessa fertilização sobre a qualidade da madeira. Portanto, não se
tem uma avaliação concreta da influência dos nutrientes na formação e nas características físicas, mecânicas,
anatômicas e químicas da madeira.

De acordo com Higgs & Rudman (1973), a densidade da madeira do foi diminuída após a
adubação com NPK em média 25 kg m ³. Valeri . (1990), estudando a variação da densidade básica da
madeira de com a aplicação de calcário e fósforo, concluíram que a densidade básica não foi afetada
pela aplicação do calcário, mas diminuiu com a aplicação de 200 kg ha de fósforo.

Andrade . (1994), estudando o efeito da fertilização na qualidade da madeira de , aos seis
anos de idade, observaram que para a densidade não houve diferenças significativas, porém ocorreu uma ligeira
diminuição em relação às árvores não adubadas. Vigneron (1995) estudaram o efeito da fertilização,
em clones híbridos de , sobre a densidade básica da madeira e observaram que a fertilização aumentou
a densidade básica.

Mello (1968) estudou o efeito da aplicação de NPK e calcário sobre a qualidade da madeira de e
verificou que a densidade básica, a espessura e o comprimento das fibras não foram afetados pela aplicação dos
macronutrientes primários, com exceção feita à aplicação de calcário (2 t ha ) que reduziu significativamente o
comprimento das fibras. Em concordância,Andrade (1994) constataram reduções significativas no comprimento
dasfibraseaumentonoteordeextrativosdamadeirade devidoàaplicaçãodecalcáriocalcítico.

Zobel (1992) afirma que a aplicação de fertilizantes em pequenas e contínuas doses em povoamento
florestal, em geral não afeta as características da madeira, sendo que grandes e descontínuas doses surtem maior
efeito na qualidade da madeira, além disso, a aplicação de fertilizantes pode provocar alterações na estrutura
anatômica da madeira e na constituição química da parede celular, além de alterações nas propriedades físicas e
mecânicas. Sgarbi (2000) verificaram que a deficiência de enxofre reduziu significativamente a densidade
básica da madeira juvenil de x

Silveira (2000) avaliou materiais genéticos buscando identificar sua eficiência na absorção de potássio
e também analisou o efeito que este nutriente proporciona para a qualidade da madeira de quatro progênies de

. As progênies tiveram comportamentos diferenciados para a densidade básica do lenho conforme
se variou a dose de potássio na solução nutritiva. As maiores doses de potássio proporcionaram aumento
no comprimento e na largura das fibras da madeira das progênies de .
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Bouchardet (2002), estudando o efeito da aplicação de diferentes doses de boro nas características
físicas e anatômicas da madeira juvenil de dois clones de aos 24 meses de idade, concluiu que as doses
de boro não tiveram efeito significativo sobre a densidade básica e as características anatômicas da madeira.

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
aomaiorcrescimentovolumétrico. Isso foi comprovadoporAndrade (1994)eBarreiros (2007).

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

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da fertilização e da posição radial no tronco da árvore na densidade
básicaenasdimensõesdasfibrasdamadeira,deumapopulaçãoplantadade com21anosdeidade.

O material utilizado foi obtido de uma população experimental de Hill Ex Maiden,
com 21 anos de idade localizada no município de Lençóis Paulista, São Paulo, Brasil.

O solo local foi classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo e de textura média. O clima foi
caracterizado como Cwa, segundo a classificação de Köppen. O ensaio foi composto por duas parcelas de 900 m²
cada uma representando um tratamento.As árvores foram plantadas no ano de 1982 em espaçamento de 3,0 x 1,5 m,
totalizando 2.222 árvores por hectare. Inicialmente no plantio foram aplicados 222 kg/ha de NPK 06:30:06,
distribuídos nos sulcos de plantio. Em 1987 foi realizado desbaste 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 uma das parcelas, caracterizando, portanto, tratamentos com e sem adubo.

Em cada uma das parcelas foram selecionadas quatro árvores, dentro da classe mediana de DAPentre 25 e
30cm, totalizandooitoárvores.Foi retiradanabasedecadaárvoreamostrada,uma torade1,70mdecomprimento.

As toras foram transportadas para a serraria da ESALQ/USP e desdobradas numa serra de fita simples.
Foi retirada uma prancha central passível de fornecer corpos-de-prova representativos das posições 0, 25, 50,
75 e 100% do raio da árvore, necessários ao estudo da variação medula-casca de uma forma bem completa.
De cada prancha central, ainda no estado verde, foi retirada quatro peças de 43 cm de comprimento e dessas peças
foram obtidos dez sarrafos de 4 x 4 x 43 cm, como mostrado na FIGURA1.

FIGURA1 – Prancha central representando as posições radiais de retirada dos corpos-de-prova para estudo.
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Os sarrafos obtidos foram secos ao ar, por um período de quatro meses e posteriormente foram
confeccionados corpos-de-prova para o estudo da densidade básica e das dimensões celulares.

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

meses, para obtenção dos pesos úmidos e imersos. Posteriormente, os mesmos foram colocados em estufa a
105 ± 3ºC, até atingirem peso seco constante.

Para a obtenção das dimensões das fibras em cada sarrafo, foram retiradas amostras. De cada amostra,
as células foram dissociadas pelo processo de maceração Berlyn & Miksche (1976). Para essa fase, fragmentos
do lenho foram transferidos para frascos de vidro e em seguida, embebidos com solução macerante de ácido
acético glacial e água oxigenada 120 vol. (1:1), mantidas em estufa a 60ºC por 48 horas, escoadas e lavadas
com água. Para avaliação das dimensões, as células dissociadas do lenho foram coradas com solução de
safranina e montadas em lâminas semi-permanentes com glicerina 30%. As dimensões das fibras da madeira de

foram medidas com auxílio de microscópio óptico trinocular, acoplado a uma câmera de vídeo em
sistema de análise de imagens. Foi efetuado o processo de medição, com auxílio do “software” ,
do comprimento das fibras (CF), em mm; diâmetro das fibras (D), em µm; diâmetro do lume (d), em µm;
e, espessura da parede das fibras (EP), em µm.

Para calcular a espessura da parede das fibras, utilizou-se da expressão (1):

(1)

Na avaliação dessas propriedades foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado,
no esquema fatorial 2 x 3 (adubo x posição radial).

Na TABELA 1, estão apresentadas a comparação de médias efetuadas para a densidade básica e
dimensões das fibras da madeira. Pode-se observar na TABELA 1, que a densidade básica da madeira nas
parcelas estudadas diferiram significativamente. A densidade básica produzida na madeira das árvores
provenientes das parcelas adubadas foi menor do que a da madeira produzida nas parcelas não adubadas.
Os resultados obtidos estão de acordo com Donald e Schutz (1977) eAndrade . (1994).

TABELA 1 – Comparação de médias (teste de Tukey) para o efeito adubação e posição radial para as variáveis:
densidade básica (DB), comprimento de fibra (CF) e espessura de parede de fibra (EP) de

, aos 21 anos de idade.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Obs: médias seguidas de letras diferentes em uma mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5% de probabilidade).
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TRATAMENTO DB (g/cm3) CF (mm) EP (µm)

Não adubado
Adubado

Posição radial (0%)
Posição radial (25%)
Posição radial (50%)
Posição radial (75%)
Posição radial (100%)

Média

0,59 a 0,98 a 4,95 a

0,54 b 0,99 a 4,63 a

0,45 c 0,76 c 4,09 b

0,48 bc 0,93 b 4,48 b

0,54 b 1,02 ab 4,70 ab

0,65 a 1,10 a 5,33 a

0,69 a 1,08 a 5,35 a

0,56 0,98 4,79
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De acordo com Harris (1981) a diminuição da densidade básica em parcelas adubadas é devida à
redução do comprimento das fibras e ao aumento na proporção de volume ocupado pelos vasos, entretanto,
neste estudo, o comprimento e a espessura da fibra não foram influenciados pela fertilização (TABELA1).

A densidade básica, o comprimento e a espessura da fibra aumentaram, no sentido da medula para a
casca (TABELA 1). Esse resultado também foi observado nos trabalhos de Wilkes (1984) e Wilkins (1990).
Silva . (2007) observaram um aumento do comprimento das fibras no sentido medula-casca para .

Nas condições deste estudo pôde-se concluir que:
a) a densidade básica foi menor nas árvores adubadas;
b) o comprimento e a espessura da fibra não foram influenciados pela adubação, e
c) a densidade básica, comprimento e a espessura da fibra apresentaram uma tendência de aumentarem

no sentido medula-casca.
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