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Resumo 

 

As atividades antrópicas, quando desenvolvidas desordenadamente, sem levar em 

consideração aspectos conservacionistas, acarretam a degradação dos ecossistemas. 

Frente a essa situação, torna-se necessário o conhecimento a respeito da produção de 

mudas de espécies nativas com qualidade e aptas para utilização nos processos de 

recuperação de áreas degradadas. Nessa contextualização o objetivo do presente 

trabalho foi analisar a emergência de plântulas de paineira (Ceiba speciosa). Sementes 

de paineira foram beneficiadas e colocadas para germinar em uma sementeira durante 

24 dias. Foram calculados a frequência acumulada de plântulas emergidas por dia, a 

emergência (%), o índice de velocidade de emergência (IVE), o tempo médio de 

emergência (TME) e a velocidade média de emergência (VME). No geral 84% das 

plântulas emergiram no intervalo de 10 a 24 dias.com o resultado de índice de 

velocidade (IVE) de 6,00 o tempo médio de germinação (TME) de 14,54 dias e a 

velocidade média de emergência (VME) foram 0,06 plântulas por dia. 

 

Palavras-chave: Paineira; emergência; produção de mudas. 

 

Abstract 

Human activities, when carried out in disarray, without taking into consideration 

conservation aspects, lead to the degradation of ecosystems. In view of this situation, it 

is necessary to know about the production of seedlings of native species with quality 

and suitable for use in the recovery processes of degraded areas. In this context, the 

objective of the present work was to analyze the emergence of paineira seedlings (Ceiba 

speciosa). Paineira seeds were processed and placed to germinate in a sowing for 24 
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days. The accumulated frequency of seedlings emerged per day, the emergence (%), the 

speed emergence index (IVE), the mean emergence time (TME) and the mean 

emergence speed (VME) were calculated. In general, 84% of the seedlings emerged in 

the interval of 10 to 24 days.with the result of the speed index (IVE) of 6.00, the average 

germination time (TME) of 14.54 days and the average emergence speed (VME) were 

0.06 seedlings per day  

 

 

Keywords: Paineira; emergency; seedling production. 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

As atividades antrópicas, quando desenvolvidas desordenadamente, sem tomar 

em consideração aspectos conservacionistas acarretam a degradação dos ecossistemas. 

Os deslizamentos, enchentes, processos erosivos acelerados e as áreas de empréstimo 

são evidências do uso inapropriado dos recursos naturais. A demanda de conhecimento 

gerada pela sociedade, para reversão dos problemas ambientais, tem suscitado a 

criação de novas técnicas e estratégias de recuperação e de reabilitação de áreas 

degradadas, assim como dos ecossistemas intensamente modificados pela atividade 

antrópica (VALCARCEL et al., 1997). 

Em um ambiente equilibrado a cobertura do solo impede a erosão, permite o 

estabelecimento da fauna, protege e alimenta a bacia hidrográfica e oportuniza o 

processo de sucessão ecológica. Portanto, em virtude da degradação observada nos dias 

atuais é importante a promoção de ações que visem à recuperação de áreas degradadas. 

Para atender às rígidas exigências das leis federais e estaduais relacionadas a 

compensação ambiental (como a recomposição obrigatória de florestas em propriedades 

rurais com déficit de reserva legal e restauração de áreas degradadas) há um aumento na 

demanda por sementes de espécies nativas que constituem o insumo básico de programas 

de restauração e proteção. Dessa forma, as sementes de espécies florestais são muito 

importantes para a formação de mudas para programas de reflorestamento, restauração 

de áreas degradadas, arborização urbana e proteção de espécies ameaçadas de extinção, 

atividades que demandam esse tipo de investimento (VECHIATO et al., 2013). 

Na última década, a pesquisa com espécies florestais se tornou uma realidade. Há 

uma crescente necessidade de produção de mudas para plantio comercial, recuperação de 

áreas degradadas e recomposição de florestas. Visando atender tal demanda, é 

interessante promover o desenvolvimento de tecnologias que permitam otimizar o 

processo de produção de mudas, especialmente de espécies florestais nativas (SOUZA et 

al, 2006). 

Dentre as espécies que podem ser utilizadas para recuperar áreas degradadas, 

temos a paineira (Ceiba speciosa), uma espécie nativa em matas secas no Brasil, apresenta 
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crescimento rápido com floração esplêndida (LIMA; SILVA JUNIIOR, 2010). O fruto é 

uma cápsula verde que se rompe (racha) ao amadurecer, fazendo com que as sementes 

fiquem encapsuladas em finas fibras brancas, que auxiliam na flotação, por isso é 

denominado paina. A paina é uma fibra fina e sedosa, mas não muito durável, raramente 

é usada na fabricação de tecidos.  

A Ceiba speciosa possui grande relevância ecológica, pois serve como abrigo para 

os animais, principalmente quando as árvores envelhecem formando ocos na base do 

tronco. Essa espécie também faz parte da alimentação de animais além de ser atrativa para 

aves, principalmente os periquitos, que se alimentam das cápsulas imaturas. Recomenda-

se o plantio para recuperação de matas e para a restauração de mata ciliar em locais com 

ausência de inundação (CARVALHO, 2003). 

Dessa forma, torna-se importante realizar pesquisas que promovam 

conhecimentos técnicos de espécies nativas, principalmente referentes à emergência de 

plântulas de espécies florestais (Smiderle; Souza, 2003), pois irão auxiliar na preservação 

das comunidades vegetais, além de contribuir para pesquisas relacionadas à conservação 

genética e aos estudos que visam à propagação das espécies.  Nessa contextualização o 

objetivo do presente trabalho foi analisar a emergência de plântulas de paineira (Ceiba 

speciosa). 

 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Caracterização da Área de Estudo  

 

O experimento foi realizado no município de Jaciara, localizado no estado de 

Mato Grosso-MT, situado a 127 km da capital Cuiabá-MT, sua população estimada em 

2016 era de 26.519 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Apresenta solo podzólico vermelho amarelo e clima tropical, quente 

e subúmido, apresentando uma época de seca (maio a agosto) e uma época de chuvas 

(dezembro a fevereiro) (FERREIRA, 2001). Além do desenvolvimento econômico ligado 

à agricultura, o município propicia atividades de ecoturismo e lazer. 
 

Coleta do material vegetal 

 

As sementes de paineira foram coletadas no dia 13 de agosto de 2020 as margens 

da rodovia BR163/364 no município de Jaciara-MT. A coleta foi realizada pouco antes 

da maturação, pois devido à caraterística de dispersão pelo vento (anemocoria), é inviável 

aguardar a maturação para coleta (Figura 1). 
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Figura 1. Frutos coletados da espécie em estudo (Ceiba especiosa) as margens na rodovia BR163.  

Fonte: O autor (2020). 

 

Posteriormente as sementes foram beneficiadas através da limpeza (removendo-

se as impurezas), retirada da paina (fibras finas e brancas que envolvem a semente e 

auxiliam no processo de dispersão pelo vento) e seleção das sementes mais apresentáveis 

e livres de injúrias. Foram selecionadas 100 sementes e colocadas para germinar em uma 

sementeira, contendo substrato composto por (material orgânico e casca triturada de 

eucalipto). O espaçamento entre sementes foi de 3 cm e a rega foi realizada diariamente. 

(Figura 02) 

 

 

Figura 2. A. Retirada das sementes do fruto da Ceiba especiosa. B. Sementeira com a emergência inicial 

das plântulas.  C. Sementeira com 16 dias após a semeadura. D. Plântulas no último dia de teste. Fonte: 

Autor (2020). 
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Análise e avaliações  

As plântulas foram avaliadas diariamente pelos critérios indicados nas Regras 

para Análise de Sementes (Brasil, 1992). Como plântula normal, foi considerado o 

desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião. Com os dados, foram calculados 

a frequência acumulada de plântulas emergidas por dia, a emergência (%), o índice de 

velocidade de emergência (IVE), o tempo médio de emergência (TME) e a velocidade 

média de emergência (VME), de acordo com a fórmula descrita por Maguire (1962). A 

avaliação de plântulas emergidas iniciou-se 10 dias após o plantio, prosseguindo em 

intervalos de 2 dias durante 25 dias. 

Frequência acumulada de plântulas emergidas: 

Fa= (N + N-1), em que: N = número de plântulas emergidas no dia atual; N-1= 

Número de plântulas emergidas no dia anterior. Unidade: adimensional 

 

Porcentagem de Emergência: 

E = (N/Na) x 100, em que: N = número de plântulas emergidas. Na= Número de 

sementes da amostra. Unidade: %. 

 

Índice de Velocidade de emergência (IVE): 

IVG = ∑ (ni /ti), em que: ni = número de plântulas que emergiram no tempo ‘i’; ti 

= tempo após instalação do teste; Unidade: adimensional. 

 

Tempo médio de emergência  

(TME): (∑ni ti )/∑ni , em que: ni = número de plântulas que emergiram por dia; ti 

= tempo de incubação; Unidade: dias 

Velocidade média de emergência 

(VME): 1/t em que: t = tempo médio de germinação. Unidade: dias-1 . 

 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No geral 84 plântulas emergiram o que reflete em 84% do total de sementes 

plantadas (Tabela 1), sendo superior a 80%, que é o valor apontado por RAS (Regras de 

análises de sementes) (Brasil, 2009) como o mínimo comercial. Esse resultado foi 

superior ao de Martins et al., (2019), que ao estudar a mesma espécie Ceiba speciosa (A. 

St.-Hil.) Ravenna obteve 69% de emergência. Enquanto que Krefta, et al. (2017) ao  

avaliar diferentes substratos na produção de mudas de Ceiba speciosa constataram, em 

um período de 30 dias, que o maior percentual de emergência foi referente ao substrato 

comercial, apresentando um valor de 36,80%. Percebe-se que os resultados dos autores 

citado a cima foram inferiores aos encontrados no presente estudo, este fato pode estar 

relacionado no substrato utilizado. 

De acordo com Lorenzi, (1992), esta espécie apresenta crescimento e 

desenvolvimento rápido, com emergência em torno de 5 a 8 dias, dado verificado por 

este estudo, já que ao 10˚ dia de avaliação, se obteve uma emergência de 10%. (Tabela 

1).  
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Tabela 1 – Número de plântulas emergidas, frequência acumulada de plântulas 

emergidas e emergência de paneira (Ceiba speciosa) em Jaciara - MT 

Tempo 

(dias) 

Número de plântulas 

emergidas.dia-1 

Frequência acumulada 

de plântulas emergidas 

Emergência 

(%) 

10 10 10 10 

12 18 28 28 

14 18 46 46 

16 15 61 61 

18 23 84 84 

20 0 84 84 

22 0 84 84 

24 0 84 84 

Total 84 84 84 

 

 

Após 10 dias do início do experimento, a emergência de plântulas apresentou um 

comportamento linear crescente até o décimo oitavo dia, quando se estabilizou (Figura 

1). Já em relação ao índice de velocidade de emergência (IVE) esse foi de 6 como mostra 

a Tabela 2.   

Neto e De Paula (2017) ao avaliar a variabilidade de árvores matrizes de Ceiba 

speciosa verificaram índice de velocidade de germinação variando de 0,29 a 3,78.  Já 

Cipriani et al., (2015), ao avaliarem tratamentos pré-germinativos em sementes de 

paineira, obtiveram um IVG de 9 no tratamento testemunha, enquanto que a maior média 

foi de 17 referente ao tratamento de imersão em nitrato de potássio 5% por 24 horas. 

De acordo com Fowler e Martins (2001), sementes de paineira possuem 

tegumento espesso, dificultando a absorção de água, tendo como resultado um 

processo germinativo reduzido e desuniforme. Assim a estabilização de plântulas 

emergidas e o resultado de IVG durante a avaliação desse estudo podem estar 

relacionados à falta de aplicação de um tratamento de quebra de dormência. 
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Figura 3. Porcentagem de plântulas de paineira (Ceiba speciosa) emergidas ao longo de 24 dias.  

 

 

Tabela 2 – Índice de velocidade de emergência (IVE), Tempo médio de emergência 

(TME) e Velocidade média de emergência (VME) de paineira (Ceiba speciosa em 

Jaciara – MT). 

IVE TME (dias) VME (dias-1) 

6,00 14,54 0,06 

 

Em relação ao tempo médio de emergência, este apresentou 14,54 dias. Ao 

analisar o trabalho de Lemes (2011), verifica-se que o mesmo obteve uma variação de 

TMG de 0 a 10 em relação aos dias após antese (período a planta apresenta flores 

abertas). Esses resultados inferiores estão relacionados com a maturidade das sementes, 

pois de acordo com Carvalho e Nakagawa (2000) pode ocorrer germinação em sementes 

que não estão totalmente maduras, contudo não resultam em plântulas vigorosas quando 

comparadas com aquelas colhidas no ponto adequado, além disso, a polpa verde ainda 

presente pode influenciar negativamente o desenvolvimento das plântulas.  

 

 

CONCLUSÕES  

 

No geral 84% das plântulas emergiram no intervalo de 10 a 24 dias com o 

resultado de índice de velocidade (IVE) de 6,00 o tempo médio de germinação (TME) de 

14,54 dias e a velocidade média de emergência (VME) foram 0,06 plântulas por dia. 

Em relação ao devido estudo com 84% das suas plântulas emergidas, há uma 

variabilidade. 

 Entre árvores matriz de (Ceiba speciosa), quanto às características biométricas 

de frutos e sementes, e do processo germinativo e estas características encontra-se sendo 

superior a 80% que e aceito por RAS (analises de sementes). 
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MATO GROSSO 
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RESUMO 

 

A quantificação dos combustíveis florestais está fortemente relacionada às ações de 

combate e queima controlada, pois são eles os responsáveis por características do 

comportamento do fogo como intensidade e velocidade de propagação. O presente 

estudo teve como objetivo quantificar o material combustível superficial existente de 

um povoamento de eucalipto no sul do estado de Mato Grosso em diferentes idades, 

sendo elas: 5, 4 e 3 anos, além de um fragmento de mata nativa (usado como tratamento 

controle). A coleta do material combustível foi realizada em parcelas de 1m², 

distribuídas aleatoriamente nas áreas selecionadas. Os combustíveis acumulados nas 

diferentes áreas foram classificados de acordo com o estado fisiológico em vivo e morto, 

realizou-se também a separação do material em duas classes: A- folhosa (folhas); B- 

lenhoso (galhos de todas as dimensões e casca). A maior quantidade de material 

combustível morto foi obtida na área de mata nativa com 1120 g m², enquanto que o 

combustível vivo foi maior nos povoamentos jovens de eucalipto (3 e 4 anos). O material 

combustível é constituído principalmente por componente folhoso. 

 

Palavras-Chave: Incêndios florestais; Proteção florestal; Queima controlada.  

 

 

ABSTRACT 

 

The quantification of forest fuels is strongly related to combat and controlled burning 

actions, as they are responsible for characteristics of fire behavior such as intensity and 

propagation speed. The present study aimed to quantify the existing surface fuel 

material of a eucalyptus stands in the south of the state of Mato Grosso at different 

ages, being 5, 4 and 3 years, in addition to a fragment of native forest (using as control 

treatment). The collection of the combustible material was performed in plots of 1m², 
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randomly distributed in the selected areas. The fuels accumulated in the different areas 

were classified according to the physiological state in living and dead, and the material 

was separated into two classes: A- hardwood (leaves); B- woody (branches of all 

dimensions and bark). The highest amount of dead combustible material was obtained 

in the native forest area with 1120 g m², while the live fuel was higher in the young 

stands of eucalyptus (3 and 4 years). The combustible material consists mainly of 

hardwood component. 

 

Keywords: Forest fires; Forest protection; Controlled burning. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os incêndios florestais são umas das principais ameaças aos recursos naturais, 

pois são responsáveis pela perturbação de ecossistemas, bem como por perdas de fauna 

e flora de um bioma (GOBBO, et al., 2016). Além disso, cada incêndio possui 

propriedades especificas, aumentando a sua complexidade, e muitas vezes, dificultando 

o seu combate. 

No Estado de Mato Grosso, as preocupações com incêndios são constantes, 

principalmente nos meses de inverno e primavera devido aos baixos índices 

pluviométricos. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram que o 

estado registrou um aumento de 45% no número de focos de calor de janeiro a 

setembro de 2020, em comparação ao mesmo período do ano passado.  

 Devido a maior parte dos incêndios serem provenientes da ação antrópica, 

percebe-se então que a melhor forma de realizar o seu controle é através do 

planejamento adequado de prevenção e combate (WHITE et al., 2013). Contudo, a 

eficiência desses planos resulta do levantamento de informações adequadas referente 

ao comportamento do fogo, que pode ser determinado através da quantificação do 

material combustível, caracterização da topografia do terreno e dos fatores 

meteorológicos da região (BEUTLING et al., 2012).  
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Se tratando de incêndios florestais, o material combustível, constituinte do 

triângulo do fogo, é o elemento sujeito a maiores alterações antrópicas, logo, o mais 

passível de controle. Podem ocorrer em inúmeras combinações de tipo, quantidade, 

tamanho, forma, posição e arranjo, mas basicamente, são classificados com base no 

diâmetro médio nos seguintes tipos: combustível perigoso, semi-perigoso e verde 

(BEUTLING, 2009).  

O material combustível perigoso é aquele que, sob condições naturais, se mostra 

de fácil e rápida combustão. Corresponde a um material fino que perde umidade 

rapidamente, apresenta menor temperatura de ignição e por isto facilita o início do fogo 

e acelera a propagação, queimando rapidamente. A classe do material semi-perigoso 

compreende galhos acima de 1,0 cm de diâmetro. Embora a ignição nestes materiais 

seja mais lenta e difícil, eles desenvolvem intenso calor e podem manter uma 

combustão latente, possibilitando assim, o reinício dos incêndios já considerados 

extintos. O combustível verde é constituído pela vegetação viva existente na floresta, a 

qual apresenta alto teor de umidade. Os materiais verdes, exceto as coníferas, são 

geralmente considerados não inflamáveis, porém o calor liberado pela combustão dos 

outros combustíveis pode secá-los, tornando-os inflamáveis (SOARES; BATISTA, 2007).  

 

A quantidade de material combustível em uma floresta varia bastante, 

dependendo principalmente do tipo e idade da floresta e outros parâmetros 

relacionados com o sítio. Deve se ressaltar ainda que os plantios florestais estão mais 

susceptíveis a ocorrência de incêndios, uma vez que detém maior acúmulo de material 

combustível, além de maior entrada de luminosidade e vento, fatores que contribuem 

para redução da umidade em seu interior (LORO; HIRAMATSU, 2004). 

Dessa forma, ações e planos de combates estão diretamente relacionados à 

quantificação de material combustível, pois o mesmo irá interferir na intensidade e 

velocidade de propagação dos incêndios florestais.   

Nessa contextualização o objetivo do presente estudo foi quantificar o material 

combustível superficial existente de um povoamento de eucalipto no sul do estado de 



14 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-

6283 

DOSSIÊ DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 
Mato Grosso em diferentes idades, sendo elas 5, 4 e 3 anos, além de um fragmento de 

mata nativa.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Caraterização da área de estudo 

 

O presente estudo foi realizado em plantios de eucalipto, além de um fragmento 

de vegetação nativa do Cerrado, localizados no município de Rondonópolis, distante 219 

km da cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. A área de estudo situa-se 

nas coordenadas de 17°9’36.91” de latitude sul e 54°51’15.51” de longitude oeste, o 

clima da região é classificado como Aw segundo Koppen, com período chuvoso entre os 

meses de outubro a abril e seco entre maio a setembro, as precipitações totais anuais 

variam de aproximadamente 1200 a 2000 mm (SOUZA et al., 2013). 

Os povoamentos e suas respectivas áreas foram escolhidos com base na idade e 

na homogeneidade do plantio, sendo que todos foram plantados com espaçamento 

inicial de 3 x 2 m. Foram escolhidas três classes de idades: 5 anos, 4 anos e 3 anos, com 

área de aproximadamente 4 ha cada, ademais a área de mata nativa (utilizada como 

tratamento controle).   

 

2.2 Metodologia 

 

O material combustível foi coletado no dia 23 de outubro de 2020, sendo nas 

referidas áreas, instaladas 6 parcelas de 1m² em cada classe de idade, com distribuição 

aleatória e no fragmento de matava nativa, totalizando 24 parcelas. Os combustíveis 

acumulados nas diferentes áreas florestais foram classificados de acordo com o estado 

fisiológico como mostra o Quadro 1.  
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Quadro 1. Classes do material combustível coletado de acordo com o estado fisiológico.  

Tipo de Material Definição 

Material combustível vivo 

Constituído pelo material herbáceo e 
pequenos arbustos onde foi realizado o 
corte do material existente no perímetro 
do gabarito; 

. Material combustível morto 

 
Constituído pelo material morto acamado 
sobre a superfície do povoamento. 
 

 

Todo material combustível presente nas parcelas foi coletado e acondicionado 

em sacos etiquetados adequadamente. Após a coleta os materiais foram levados para o 

Laboratório de Solos da Faculdade de Ciências Socais Aplicadas do Vale do São Lourenço, 

onde foram realizadas as determinações.  

No laboratório, o material combustível foi pesado em balança digital para 

quantificação total, posteriormente realizou-se a separação do material em duas  

classes: A- folhosa (folhas); B- lenhoso (galhos de todas as dimensões e casca). 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa 

estatístico Sisvar versão 5.6 (Ferreira, 2011), sendo aplicado o Teste Tuckey para 

comparação de médias a 95% de confiabilidade.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 1 estão apresentados os valores médios referentes à quantidade de 

material combustível morto coletados nos tratamentos.  
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A maior quantidade de material combustível morto foi obtida no tratamento 

Mata Nativa (controle) com 1120 g m², diferindo estatisticamente dos demais 

tratamentos analisados.  Isso se deve a maior variabilidade de espécies o que gera uma 

maior diversidade de material orgânico na superfície do solo, de diversas formas, 

posições e arranjos, contribuindo para um processo mais lento de decomposição, 

favorecendo a manutenção e acúmulo desse material no solo da floresta. De acordo 

com Soares; Batista; Nunes (2008) o material morto é denominado como combustíveis 

de queima rápida, pois, são os que queimam com maior facilidade, permitindo uma 

propagação rápida do fogo, além disso, fornecem calor para que os combustíveis 

pesados entrem em combustão e para que os combustíveis vivos sequem e queimem 

com facilidade.  

Em relação aos plantios florestais não houve diferença estatística entre eles, 

contudo verificou-se um aumento gradativo na deposição de material combustível no 

solo conforme o ano do plantio. O povoamento com 5 anos de idade apresentou um 

acréscimo de 65,25% de material combustível morto em relação ao tratamento com 

menor idade (3 anos).  Vale ressaltar que de acordo com Beutling et al., (2012) 

geralmente observa-se uma aumento na deposição de serapilheira conforme o avanço 
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Figura 1. Quantidade (g) de material combustível morto nos diferentes tratamentos analisados: Plantio de 

eucalipto com 5 anos, plantio de eucalipto com 4 anos, plantio de eucalipto com 3 anos e mata nativa. Médias 

seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey. 
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da idade do plantio florestal, contudo essa quantidade pode se estabilizar ou ate reduzir 

em espécies maduras.  

Em relação à quantidade de material combustível vivo ocorreu o inverso, onde o 

povoamento mais jovem analisado (3 anos) apresentou maior média, com 15,65 g m², 

porém não diferiu estatisticamente do plantio de 4 anos, como mostra a Figura 2. Esses 

resultados são devidos, principalmente, a presença de gramíneas nesses tratamentos, o 

que contribuiu para elevar a carga de combustíveis vivos. Já a mata nativa obteve a 

menor quantidade de combustível vivo com 0,67 g m². Quanto a esses resultados, 

Soares (1979) salienta que quanto mais velha e densa a floresta menos quantidade de 

luz chega ao solo e, consequentemente, menos favorável se torna a ativação do banco 

de sementes e consequentemente o estabelecimento de ervas e arbustos.  

 

 
 

Observa-se claramente uma diferenciação entre os combustíveis mortos, cuja 

tendência foi de aumentar conforme o povoamento envelhece (Figura 1), enquanto que 

os combustíveis vivos a tendência foi reduzir (Figura 2). Estudos realizados por Souto et 

al., (2009) demonstram que os componentes vegetais possuem mecanismos de 

retenção de água diferenciados e respostas distintas ao clima, dessa forma, o material 
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Figura 2. Quantidade (g) de material combustível vivo nos diferentes tratamentos analisados: Plantio de eucalipto 

com 5 anos, plantio de eucalipto com 4 anos, plantio de eucalipto com 3 anos e mata nativa. Médias seguidas de 

mesma letra não diferem pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
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vivo possui maior estabilidade quando comparado ao morto, pois esse último, é mais 

seco e responde rapidamente às mudanças climáticas, sendo portanto, o principal 

responsável pela propagação do incêndio.  

Verifica-se na Figura 3 que a maior contribuição na formação do material 

combustível foi do material folhoso, com 93% na mata nativa, 86% e 79% nos 

povoamentos com 5 e 4 anos, respectivamente, não diferindo estatisticamente entre si. 

Esses resultados estão ligados novamente à diversidade de espécies presentes na mata, 

e devido ao maior tempo de acúmulo de resíduos sob o solo, nos povoamentos de 

eucalipto. Souza (2000) registrou em seus estudos que o material folhoso foi 

responsável por até 97% da carga total do combustível superficial.  

O material lenhoso apresentou pouca participação no total do material 

combustível em todos os tratamentos analisados. Contudo, o plantio de eucalipto de 5 

anos apresentou maior resultado com 142,33 g m², seguido pelo plantio de 4 anos (103,5 

g m²) e mata nativa (88,33 g m²), não diferindo estatisticamente entre si. Enquanto que 

no plantio mais jovem o material lenhoso representou apenas 9% do total do material 

combustível. Resultados semelhantes foram encontrados por Souto et al., (2009), onde 

o material lenhoso apresentou baixa contribuição no total do material combustível, com 

percentual inferior a 10% na mata nativa.  
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A quantificação do material combustível é de extrema importância em relação à 

prevenção de incêndios florestais, pois identificar a quantidade e o estado fisiológicos 

dos combustíveis florestais presentes na área possibilita efetuar estimativas sobre o 

risco de incêndio e comportamento do fogo com mais precisão. Dessa forma, verificar 

qual área ou povoamento está sujeito ao maior risco de incêndio na propriedade, 

colabora para o planejamento de medidas de prevenção, minimizando os efeitos e 

reduzindo os riscos de um incêndio florestal.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

A quantidade de material combustível morto foi maior na área de Mata Nativa, 

enquanto que nos povoamentos florestais verificou-se um aumento gradativo conforme 

o envelhecimento do plantio de eucalipto.  
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Figura 3. Peso (g) do material combustível folhoso e lenhoso coletado nos diferentes tratamentos analisados: 

Plantio de eucalipto com 5 anos, plantio de eucalipto com 4 anos, plantio de eucalipto com 3 anos e mata 

nativa. Letra maiúscula compara material folhoso e letra minúscula compara lenhoso, entre tratamentos 

pelo teste Tukey a 5% de significância. 
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A maior quantidade de material combustível morto na área de Mata Nativa eleva 

os riscos e a dificuldade de controle de um incêndio florestal. O material combustível é 

constituído principalmente por componente folhoso.  

O plantio de eucalipto de 5 anos apresentou a maior quantidade de material 

combustível entre os povoamentos, além de maiores médias de material lenhoso, 

aumentando o risco de incêndios nessa área.  
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RESUMO 

O objetivo desse estudo foi analisar o atendimento aos preceitos do PPRA segundo NR 9 

e avaliar o grau de conhecimento dos colaboradores sobre segurança no trabalho. Para 

isso, foi considerado um PPRA de uma empresa de colheita florestal atuante na região de 

Rondonópolis – MT, e entrevistas amostrais com quinze funcionários dessa empresa. Os 

resultados indicaram que todos os funcionários tinham conhecimento sobre uso correto, 

guarda e conservação dos EPIs. No que se refere a análise do PPRA os principais pontos 

em desconformidade com a NR 9, foi em relação ao atendimento aos itens referentes ao 

reconhecimento dos riscos (50%), onde não foi informado a possíveis fontes geradores, 

trajetórias e meio de propagação de agentes prejudicais no ambiente de trabalho. Quanto 

aos itens gerais analisados, apenas cinco deles foram atendidos, ou seja, o PPRA avaliado 

atende 71,42% dos itens gerais segundo a NR 9. É imprescindível uma boa gestão do 

PPRA, de modo que sejam cumpridas as exigências da NR 09, para que tanto a empresa 

quanto os funcionários sejam beneficiados, com melhores condições de trabalho, redução 

de acidentes e custos e a melhoria da produtividade. 

Palavras-Chave:  PPRA. EPI. Segurança. Colheita. Florestal. 

 

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL RISK 

PREVENTION PROGRAM OF A FOREST HARVEST COMPANYABSTRACT 

Thus, the aim of this study was to analyze the compliance with the precepts of the PPRA 

according to NR 9 and to evaluate the degree of knowledge of employees about safety at 

work. For this, it was considered a PPRA of a forest harvesting company operating in the 

region of Rondonópolis - MT, and sample interviews with fifteen employees of that 

company. The results indicated that all employees had knowledge about correct use, 

custody and conservation of EPIs. Regarding the analysis of the PPRA, the main points 

in non-conformity with NR 9, it was in relation to the attendance to items related to the 

recognition of risks (50%), where it was not informed to possible generating sources, 

trajectories and means of propagation of harmful agents in the work environment. 

Regarding the general items analyzed, only five of them were attended, that is, the PPRA 

evaluated attends 71.42% of the general items according to NR 9. It is essential to have a 

good management of the PPRA, so that the requirements of NR 09 are met, so that both 

the company and employees benefit, with better working conditions, reduction of 

accidents and costs and improvement of productivity. 

Keywords: PPRA. Epi. Security. Harvest. Forest. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cadeia produtiva de madeira possui inúmeros produtos e processos, e entre eles 

se destaca a atividade de colheita florestal. Essa operação representa o ciclo final da 

produção, no qual são obtidos os produtos mais valiosos, constituindo um dos fatores que 

determinam a rentabilidade florestal (SCHETTINO, et al., 2019). Esta atividade ocorre 

normalmente em ambienteis que podem oferecer riscos físicos, químicos, biológicos e 

ergonômicos, além de acidentes aos trabalhadores. Os riscos podem variar entre as 

funções realizadas, e dependendo da intensidade e concentração podem acarretar danos à 

saúde e integridade física do trabalhador (JUNIOR e OLIVEIRA, 2015). 

Segundo o artigo 19 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, “acidente do trabalho 

é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal 

ou perturbação funcional, de caráter temporário ou permanente” (BRASIL, 1991). No 

Brasil no ano de 2018 ocorreram cerca de 577 acidentes do trabalho, esse total divide-se 

em acidentes típicos com afastamento e sem afastamento, acidentes com óbito, acidentes 

de trajeto e doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. 

No Mato Grosso foram registrados 43 acidentes do trabalho em empresas com a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), relacionado à empresas de 

produção florestal de espécies exóticas e de atividades de apoio à produção florestal. Os 

índices de acidentes do trabalho podem estar relacionados com vários aspectos, entre eles 

as condições de trabalho, máquinas e equipamentos inadequadas, dos programas de 

segurança e saúde que não atende os preceitos das Normas Regulamentadora, dentre 

outros (SEPT, 2018). 

Dessa forma, existe a necessidade de uma gestão eficiente de saúde e segurança 

do trabalho, que possa permitir uma implantação e execução dos procedimentos de 

segurança, reconhecer e controlar os riscos através de programas de gerenciamento de 

riscos ambientais, além de um controle de treinamento voltado para a capacitação e 

conscientização dos funcionários. Uma boa gestão do gerenciamento dos riscos 

ocupacionais, das atividades do setor florestal, contribui para a melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador, previne doenças ocupacionais e reduz as taxas de acidentes do 

trabalho, além de melhorar o rendimento da produtividade e valores financeiros 

(SCHETTINO et al, 2019).  
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Em termos de programas de segurança do trabalho, o Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais - PPRA, determinado pela Norma Regulamentadora 09, estabelece os 

parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PPRA. O 

programa deve ser implantado e implementado por parte do empregador, visando à 

preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais (BRASIL, 1978). 

Os trabalhadores devem ter conhecimento dos riscos ocupacionais existentes nos 

locais de trabalho, ser informado das medidas de prevenção adotadas pela empresa para 

eliminar ou reduzir tais riscos e seguir as orientações de segurança constantes no PPRA, 

para que dessa forma desenvolvam as suas atividades laborais preservando a sua saúde e 

integridade física. Com isso, os trabalhadores devem colaborar e participar na 

implantação e execução do PPRA, seguir as orientações recebidas nos treinamentos 

oferecidos dentro do programa e cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e saúde no trabalho. O comprometimento dos gestores, o envolvimento dos 

empregados e a existência de uma boa comunicação sobre segurança, melhorar o 

ambiente de trabalho e contribui na redução de acidentes e doença do trabalho (BRASIL, 

1978; CANCELA, 2013). 

Diante do exposto, este artigo tem por objetivo avaliar o atendimento aos preceitos 

do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, de uma empresa que realiza o 

serviço de colheita florestal na região de Rondonópolis, em relação aos quesitos 

estabelecidos pela Norma Regulamentadora 09 e analisar o grau de conhecimento dos 

colaboradores, desta empresa, sobre os possíveis riscos das atividades desenvolvidas. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo  

A coleta de dados foi realizada durante o mês de novembro de 2020 em uma área 

de colheita de eucalipto, pertencente a uma empresa do município de Rondonópolis, Mato 

Grosso. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é Aw (subtipo savana), 

com temperaturas altas durante o 13 ano (média anual de 25,6 °C), chuvas no verão 

(outubro-março) e seca no inverno (abril-setembro) (Oliveira Filho 1992).  
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A empresa realiza as operações em áreas arrendadas e próprias, as florestas são 

cultivadas, em sua totalidade, com eucaliptos em povoamentos de clones híbridos, em 

regime de primeira rotação com 6 a 7 anos de idade.  

 

2.2 Sistema de colheita 

O sistema de colheita empregado é o de árvores inteiras, sendo composto por um 

Feller-Buncher, que realiza a derrubada das árvores em eitos de quatro linhas e o posterior 

empilhamento das árvores em feixes. Em seguida, o Skidder  realiza o arraste das árvores 

do interior até a margem do talhão, e por fim o picador realizava o processamento final 

da madeira em cavacos, sendo o mesmo utilizado para fins energéticos. 

 

2.3 Coleta e análise de dados 

O estudo foi desenvolvido na forma de pesquisa exploratória, a partir da leitura e 

interpretação de material publicado relacionado à temática em questão. Inserido neste 

levantamento está a análise do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e 

entrevistas com funcionários da empresa, com objetivo de esclarecer conceitos e ideias, 

a fim de justificar e contextualizar a necessidade da realização do estudo. 

Durante o período do estudo, foram selecionados 15 funcionários aleatoriamente 

para aplicação dos questionários estruturados (Apêndice A). A entrevista foi feita de 

maneira que cada um dos 15 colaboradores respondesse individualmente às perguntas. A 

elaboração das perguntas foi realizada de forma a verificar o atendimento aos preceitos 

do PPRA e para avaliar o conhecimento dos funcionários acerca do programa de 

gerenciamento de riscos ambientais. Também foi avaliado o tempo de serviço na empresa 

e nível de escolaridade de cada colaborador.  

Para análise da estrutura e desenvolvimento do PPRA, utilizou-se um Formulário 

de Avaliação de PPRA proposto por Cancela (2013), apêndice B, onde o objetivo foi 

verificar se o mesmo está de acordo com a Norma Regulamentadora 09.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Entrevista com os funcionários 
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Com relação ao tempo de trabalho dos entrevistados, esta variou de 01 ano a mais 

de 10 anos na empresa, mostrando uma grande disparidade entre eles. Ao analisar a Figura 

1 percebe- se que 33% dos entrevistados trabalham na empresa de 03 à 06 anos.  

 

 

A figura 2 apresenta o grau de escolaridade dos funcionários entrevistados, onde 

percebe-se que 33% concluíram o ensino fundamental e 20% finalizaram o ensino médio. 

Deve-se lembrar que a empresa não exige grau de escolaridade para o cargo de operador, 

devido a isso, 20% do total dos operadores se enquadram no fundamental incompleto.  

 

 

 

Na Tabela 01 são apresentados os valores médios do nível de conhecimento dos 

entrevistados sobre as medidas de segurança existente na empresa e PPRA. 
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Figura 1. Tempo de trabalho, em anos, dos operadores entrevistados na empresa de colheita florestal. Fonte: Autor, 

2020.  

Figura 2. Grau de escolaridade dos operadores da colheita florestal da empresa analisada. Fonte: Autor, 2020. 
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Verificou-se um alto nível de conhecimento dos funcionários no quesito 

equipamentos de proteção individual (EPI), onde 100% dos colaboradores responderam 

o questionário informando ter conhecimento do que é um EPI e que recebeu treinamento 

sobre o uso, guarda e conservação dos EPIs. Além disso, mais da metade dos funcionários 

(53%) tem conhecimento do que significa PPRA. Observou-se também que 09 dos 15 

funcionários, já fizeram participarão das avaliações quantitativas e qualitativas dos riscos 

ambientais para implantação e execução do PPRA.Com relação a sigla CIPATR, apenas 

02 entrevistados responderiam não ter conhecimento ou participou da Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural.  

Esses resultados diferem dos encontrados por Cancela (2003), que ao entrevistar 

funcionários de 17 empresas diferentes que prestam serviço de colheita florestal, obteve 

que apenas 29% sabiam o que eram EPI e 6% responderam saber o significado de PPRA 

e afirmaram ter recebido algum treinamento sobre EPI. Já em estudo realizado Ravadelli 

(2006), 67% dos trabalhadores haviam recebido instruções em relação aos riscos no 

ambiente de trabalho. 

Os valores apresentados nesse estudo de caso, pode estar relacionado ao fato da 

empresa ser uma multinacional, com uma padrão de treinamentos e programas de 

segurança já estabelecidos, além disso mais da maioria dos funcionários (12) (Figura 4) 

já estão trabalhando na empresa à mais 03 anos, tendo oportunidade de ter passado por 

algum programa relacionado a segurança do trabalho.  

 

3.2 Análise do programa de prevenção de riscos ambientais 

Pergunta Média 

1. Você sabe o que significa PPRA*? 53,33% 

2. Você foi informado sobre algum programa relacionado à prevenção de 

acidentes em suas atividades? 
80% 

3. Você sabe o que é EPI?* 100% 

4. Recebeu algum treinamento quanto ao uso de EPIs? 100% 

5. Durante seu período na empresa, foi feita alguma avaliação durante sua 

atividade (ex. decibelimetro)? 
60% 

6. Você sabe o que é CIPATR? Participa? 86,67% 

Tabela 1.  Resultados das entrevistas em relação ao conhecimento dos funcionários sobre 

PPRA e segurança do trabalho.  

 

Foram considerados como “sim” apenas os que sabiam o significado das siglas 
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 O PPRA analisada contém 46 páginas, foi elaborado por um engenheiro de 

segurança do trabalho, com período de vigência de agosto de 2019 a julho de 2020.  As 

funções foram agrupadas por GHEs – Grupos Homogêneos de Exposição e agrupados 

por setor (Tabela 2). 

Os setores da empresa em estudo, são divididos conforme o processo de trabalho,  

 

sendo setores administrativos responsável pelo planejamento estratégico e pela 

gestão de pessoas e atividades que fazem o negócio acontecer, o setor de produção 

responsável por fornecer mátria prima (cavaco) para geração de energia para o uso no 

processo de produção de óleo vegetais refinados. No setor de manutenção realiza a 

conservação das máquinas e equipamentos com manutenção preventiva e corretiva, 

mantem o bom funcionamento dos maquinários para melhor rendimento na produção.    

3.3 Atendimento aos Itens do PPRA 

  Na tabela 3 são apresentados os resultados (% de atendimento médio) em relação 

a cada um dos itens exigidos pela NR 9. Os resultados foram subdivididos em oito 

categorias, sendo elas: Geral, Estrutura, Etapas, Reconhecimento dos Riscos, Avaliações 

Quantitativas, Medidas de Controle e Níveis de Ação e adicionais, o questionário 

utilizado para análise encontra-se detalhado no apêndice A (BRASIL, 1978 e CANCELA, 

2013). 

 

 

 

GHE Setor   Função  Quant. 

01 Ger. Reflorestamento 
Coordenador Administrativo 01 

Supervisor Florestal 02 

02 Reflorestamento 

Assistente Administrativo 01 

Auxiliar Administrativo 01 

Encarregado Florestal 01 

Operador Produção I e III 02 

Operador Máquina Agrícola I e II 10 

03 Manutenção Mecânico Manutenção I 06 

  Total 27 

Tabela 2. Relação de setores e funções. 
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Dos sete itens gerais analisados (Apêndice A), cinco deles foram atendidos, ou 

seja, o PPRA avaliado atende 71,42% dos itens gerais segundo a NR 9. .  

Sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA 

deve ser feita com objetivo de medir a eficácia do programa observando se foram 

cumpridas todas as metas descritas no planejamento anual e se as medidas de controle 

adotadas realmente eliminaram, neutralizaram ou reduziram os riscos e se houve o 

aparecimento de novos riscos no ambiente de trabalho e estabelecimento de novas metas 

e prioridades (BRASIL, 1978). 

Em atendimento a estrutura do PPRA, avaliações quantitativas e níveis de ação, 

estes itens foram atendidos com uma média de 100%. O item que merece maior atenção 

é o relacionado ao registro, manutenção e divulgação de dados, o PPRA é um programa 

dinâmico com ações continuas, e deve ser implantado e avaliado continuamente, as 

informações contidas no programa deve ser divulgadas através de treinamentos, ordem 

de serviços, instrução de trabalho, diálogos de segurança, entre outras ações. O programa 

não deve ser só um documento para cumprimento da legislação ou documento de 

“gaveta”, o PPRA tem um papel importante para a segurança e saúde dos trabalhadores e 

para o patrimônio da empresa (BRASIL, 1978). 

Os itens relacionados ao reconhecimento dos riscos foram os que apresentaram o 

menor valor (50%). Nas tabelas de reconhecimento, avaliações e controle dos riscos e da 

exposição aos trabalhadores só foi identificado como fonte geradora a circulação de 

veículos auto motores que emitem gases tóxicos (dióxido e monóxido de carbono), os 

demais agentes ruído, calor, vibração, esses não foram identificados na antecipação dos 

riscos. A identificação das possíveis fontes geradoras dos riscos são fundamentais para 

Geral 
% de 

Atendimento 

1. Atendimento dos itens gerais do PPRA 71,42% 

2. Atendimento aos itens referentes à Estrutura do PPRA 100% 

3. Atendimento aos itens referentes às Etapas do PPRA 100% 

4. Atendimento aos itens referentes ao Reconhecimento dos Riscos  50% 

5. Atendimento aos itens referentes às Avaliações Quantitativas  100% 

6. Atendimento aos itens referentes às Medidas de Controle  91% 

7. Atendimento aos itens referentes aos Níveis de Ação  100% 

8. Atendimento aos itens Adicionais   75% 

Tabela 3. Análise do atendimento do PPRA conforme preconiza NR 9. 
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que a empresa possa tomar medidas que elimine ou minimiza os riscos, além de planejar 

as ações em relação à redução dos acidentes de trabalhos relacionados aos agentes. 

Outro item não reconhecido foi das possíveis trajetórias e dos meios de 

propagação dos agentes no ambiente de trabalho. Os agentes presentes no ambiente de 

trabalho propagam-se pelo ar e com trajetória no corpo, podem ser inalados por vias 

respiratórias e através de ingestão, e absorvidos pela pele. Através do reconhecimento de 

como os agente se propaga no organismo do trabalhador pode-se adotar medidas 

administrativas e individuais para proteger a saúde e integridade física do funcionário.  

A fase de reconhecimento é caracterizada como a mais importante do programa 

pois a partir desse levantamento preliminar dos agentes ambientais é que veremos a 

abrangência do PPRA. Nesta etapa deve-se entrevistar os trabalhadores potencialmente 

expostos de modo a identificar as diferentes formas em que possa ocorrer a exposição aos 

agentes ambientais. 

O porcentual médio de atendimento aos itens adicionais foi de 75%, foram 

avaliados outros itens que, apesar de não estarem recomendados pela NR 09, são de suma 

importância para uma boa gestão dos riscos presentes no ambiente de trabalho. No PPRA 

da empresa não contempla os riscos ergonômicos e de acidentes. 

Ocorre que na NR09 consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos 

e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde 

do trabalhador, dessa forma deixa de fora os riscos de acidentes e ergonômicos. Porem, a 

Norma regulamentadora diz que O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das 

iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, ainda diz que a 

NR 09 estabelece parâmetros mínimos para o PPRA, ou seja, se o elaborador quiser 

poderá ir além  do que preconiza a NR 09 no momento de elaboração do programa. 

Nem toda gestão de segurança do trabalho precisa estar dentro do PPRA, os riscos 

de acidente, pode ser avaliado periodicamente através da Análise Preliminar de Risco, 

informados nas Ordem de Serviço, também nas Intrusão de Trabalho, Permissão de 

Trabalho e procedimentos de trabalho. Para risco ergonômico pode estar articulado com 

a NR 17 – ERGONOMIA, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora, cabe 

ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no 
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mínimo, as condições de trabalho, adaptando as condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores.  

 

 4 CONCLUSÃO 

Nas condições em que este estudo foi realizado, os resultados permitiram concluir 

que todos os trabalhadores foram orientados sobre uso, guarda e conservação dos 

equipamentos de proteção individual, que eles têm consciência da importância do uso dos 

EPI. Bem como mais de 80% dos entrevistados foram informados sobre prevenção de 

acidentes em suas atividades e conhece o papel da CIPATR. 

Conclui-se, que os principais pontos de melhoria para próxima analise do PPRA 

são nos itens de reconhecimento dos risco, onde deve se considerar a localização das 

possíveis fontes geradoras, identificar as possíveis trajetórias e dos meios de propagação 

dos agentes no ambiente de trabalho, informar os possíveis danos à saúde relacionados 

aos riscos identificados, colocar a descrição das medidas de controle já existentes e 

informar na análise global medidas que foram propostas no ano anterior, apontando quais 

foram executadas e quais ficaram pendentes. 

Por fim, é imprescindível o reconhecimento dos riscos ambientais de trabalho para 

que possam estar relacionados às atividades desenvolvidas pelo trabalhador, de modo que 

sejam cumpridas as exigências da NR 09 e demais normas de segurança vigentes, para 

que tanto a empresa quanto os funcionários sejam beneficiados, com melhores condições 

de trabalho, redução de acidentes e custos e a melhoria da produtividade. 
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Apêndice A - Formulário de avaliação do PPRA 

GERAL Sim Não Observação 

1 O PPRA está articulado com o PCMSO? x  
 

2 O PPRA corresponde à realidade atual dos cargos/ funções? x   

3 
O PPRA teve uma análise global para avaliação do seu 

desenvolvimento e foi devidamente ajustado no ultimo ano? 
 x 

 

4 O PPRA foi apresentado e discutido na CIPATR? x   

5 A cópia do PPRA foi anexada ao livro de atas da CIPATR? x   

 

6 
É considerada a manutenção de registros do PPRA (constituindo um 

histórico técnico e administrativo) por um período mínimo de 20 

anos? 

x  

 

7 
Foi conduzida uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição 

aos riscos? 
x  

 

 

https://www.gov.br/previdencia/pt-r/assuntos/saude-e-seguranca-do-trabalhador/dados-de%20acidentes-do-trabalho/dados-abertos-sst
https://www.gov.br/previdencia/pt-r/assuntos/saude-e-seguranca-do-trabalhador/dados-de%20acidentes-do-trabalho/dados-abertos-sst
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ESTRUTURA Sim Não Observação 

 

8 
O PPRA contém: 

a) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades 

e cronograma; 

x  

 

9 b) estratégia e metodologia de ação; x   

10 c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; x  
 

11 d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. x  
 

 
12 

O cronograma indica claramente os prazos para o desenvolvimento 

das etapas e cumprimento das metas do PPRA? x  
 

 

Etapas Sim Não Observação 

13 
O PPRA contemplou as seguintes etapas: 

a) antecipação e reconhecimentos dos riscos; 
x  

 

14 b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; x   

15 c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; x  
 

16 d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; x  
 

17 e) monitoramento da exposição aos riscos; x   

18 f) registro e divulgação dos dados. x  
 

 

RECONHECIMENTO DOS RISCOS Sim Não Observação 

 

19 
O reconhecimento dos riscos ambientais deverá contém os 

seguintes itens: 

a) a sua identificação; 
x  

 

20 b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras;  x 
 

21 
c) a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de 
propagação dos agentes no ambiente de trabalho; 

 x  

22 
d) a identificação das funções e determinação do número de 

trabalhadores expostos; 
x  

 

23 e) a caracterização das atividades e do tipo da exposição; x   

 

24 
f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de 

possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho; 
x  

 

25 
g) os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, 

disponíveis na literatura técnica; 
 x 

 

26 h) a descrição das medidas de controle já existentes.  x 
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AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS Sim Não Observação 

 

 
27 

As avaliações quantitativas são realizadas para: 

a) comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos 

identificados na etapa de reconhecimento? 

b) dimensionar a exposição dos trabalhadores? 

c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle? 

x  

 

 

28 

É realizada avaliação quantitativa para todos os itens necessários 

(riscos quimicos, fisicos e biológicos)? 
x  

 

 

MEDIDAS DE CONTROLE Sim Não Observação 

 

 

29 

São adotadas medidas necessárias e suficientes para a eliminação, 
minimização ou controle dos riscos ambientais sempre que: 

a) identificados riscos à saúde na fase de antecipação e 

reconhecimento? 

x  

 

30 
b) quando resultados das avaliações quantitativas excederem os 

limites previstos na NR 15 ou os adotados pela ACGIH? 
x  

 

 

31 
d) quando for identificado nexo causal entre os danos observados à 

saúde e a situação de trabalho a que eles ficam expostos? 
x  

 

 

 

 
32 

As medidas de proteção coletiva consideram a hierarquia: 

1° medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de 

agentes prejudiciais à saúde; 

2° medidas que previnam sua liberação ou disseminação no 

ambiente de trabalho; 

3° medidas que reduzam os níveis ou a concentração destes agentes no 

ambiente de trabalho; 

 x 

 

 

33 
As medidas de caráter coletivo são acompanhadas de treinamentos 

que assegurem sua eficiência e eventuais limitações? 
x  

 

 

34 

Se as medidas de caráter coletivo não forem suficientes, são 

adotadas medidas: 

4° de caráter administrativo ou de organização do trabalho; 

5° utilização de equipamentos de proteção individual-EPI. 

x  

 

 

 
35 

A utilização de EPI no âmbito do programa considera: 

a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador 

está exposto e à atividade exercida, considerando-se a eficiência 

necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto 

oferecido segundo avaliação do trabalhador usuário; 

x  

 

 

36 
b) programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta 

utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI 

oferece; 

x  

 

 
 

37 

c) estabelecimento de normas ou procedimento para promover o 

fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, aconservação, a 

manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de 

proteção originalmente estabelecidas; 

x  

 

 
38 

d) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a 

respectiva identificação dos EPI’s utilizados para os riscos 

ambientais; 

x  
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39 

 

O PPRA estabelece critérios e mecanismos de avaliação da eficácia 

das medidas de proteção implantadas considerando os dados obtidos 

nas avaliações realizadas e no controle médico da saúde? 

x  

 

 

NÍVEIS DE AÇÃO Sim Não Observação 

 

 

40 

São objeto de controle sistemático as situações que apresentem 

exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado 

nas alíneas que se seguem: 

a) para agentes químicos, a metade dos limites de exposição 

ocupacional considerados de acordo com a alínea "c" do subitem 

9.3.5.1; 

x  

 

41 
b) para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme 

critério estabelecido na NR-15, Anexo I, item 6. 
x  
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ADICIONAIS (não normativos) Sim Não Observação 

42 Quais agentes físicos, químicos e biológicos foram considerados? 
Ruído, vibração, calor, CO2 

e CO, solventes, fumos 

metálicos, particulado 

respirável 

43 Foram considerados os riscos ergonômicos e de acidentes?  x  

44 Quais riscos foram quantificados? Todos 

45 
O PPRA traz a descrição dos equipamentos utilizados nas medições 

quantitativas? 
x   

46 O PPRA traz os certificados de calibração destes equipamentos? x   

47 O PPRA traz a relação de EPIS com os respectivos CAs? x   

48 
O PPRA traz o nome dos responsáveis pelas ações de primeiros 

socorros? 
 x  

49 O PPRA traz a composição da CIPATR?  x  

50 O PPRA foi contratado? x   

51 Qual a formação acadêmica de quem o elaborou? Engenheiro de segurança do 

trabalho 

52 Foi emitida ART? x   

53 
O PPRA transmite confiabilidade nos valores registrados em suas 

avaliações quantitativas? 
x   

54 Quais os modelos que constam no documento?  

55 
Existe cronograma de ações distribuidas ao longo da vigência do 

PPRA? 
x   

 

56 

 

Quais são as ações/ treinamentos que constam no cronograma? 
Treinementos, orientações, 

inspeçoes de seguraça 

 

57 

 

Quais exames são contemplados no PCMSO? Não avaliado  

 

58 

Observações gerais: 
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Apêndice B – Formulário de Entrevista com funcionários 

 

 

 * Foram considerados como “sim” apenas os que sabiam o significado das siglas. 

Tempo de serviço na empresa (anos) Total 

1-3 3 

3-6 5 

6-10 4 

>10 3 

 

Nível de escolaridade Total 

Ensino fundamental incompleto 3 

Ensino fundamental completo 5 

Ensino médio incompleto 4 

Ensino médio completo 3 

 

  

PERGUNTA Total 

1. Você sabe o que significa PPRA*? 8 

2. Você foi informado sobre algum programa relacionado à prevenção de acidentes 

em suas atividades? 
12 

3. Você sabe o que é EPI?* 15 

4. Recebeu algum treinamento quanto ao uso de EPIs? 15 

5. Durante seu período na empresa, foi feita alguma avaliação durante sua atividade 

(ex. decibelimetro)? 
9 

6. Você sabe o que é CIPATR? Participa?  13 
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AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DE MUDAS DE Eucalyptus urograndis 

SUBMETIDAS À ADUBAÇÃO MINERAL E ORGÂNICA 

 

Karoline Santana Ramalho5 

 Jackeline Vieira dos Santos Laroca6 

 João Paulo Pereira da Silva7 

 Anatalya dos Santos Ribeiro8 

 

 

RESUMO 

 
A produção de mudas florestais nos últimos anos tem presenciado inúmeros avanços 

tecnológicos, sendo o eucalipto, o principal responsável, devido a sua elevada 

adaptabilidade climática e edáfica, e à sua versatilidade de uso da madeira. A produção 

de mudas é uma das etapas mais importantes para o estabelecimento dos povoamentos 

florestais e a nutrição adequada das mesmas é um dos fatores essenciais para assegurar 

uma boa adaptação e crescimento após o plantio. Sendo assim, este trabalho teve como 

objetivo avaliar a influência da adubação química e adubação orgânica, no crescimento 

de mudas de Eucalyptus urograndis, clone GG-680. No experimento o delineamento 

experimental usado foi Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com 3 tratamentos 

e 5 repetições, 3 parcelas por bloco, cada uma com 5 mudas, totalizando 75. Os 

tratamentos aplicados no experimento serão: Tratamento 1: NPK; Tratamento 2: Cama 

de Frango; Tratamento 3: Testemunha. Foram avaliadas as seguintes variáveis: altura da 

parte aérea, comprimento da raiz principal, diâmetro do coleto, e taxa de sobrevivência. 

Após a validação dos pressupostos de independência dos resíduos, distribuição normal 

e homogeneidade foram realizadas a ANOVA, o teste de média de Duncan, e os dados 

foram rodados no software R versão 4.0.3. Constatou-se que não houve diferença 

significativa e que os parâmetros morfológicos foram homogêneos para as variáveis, 

altura da parte aérea e diâmetro do coleto. Em relação a variável comprimento da raiz 

principal, o tratamento testemunha se destacou. As mudas submetidas à adição do 

adubo orgânico cama de frango não sobreviveram.  

 

                                                           
5 Faculdade de Ciências Sociais Aplicado do Vale de São Lourenço Eduvale, Departamento de 

Engenharia Florestal, Jaciara, Mato Grosso, Brasil- karolsantanar64@gmail.com 
6Faculdade de Ciências Sociais Aplicado do Vale de São Lourenço Eduvale, Departamento de Engenharia 

Florestal, Jaciara, Mato Grosso, Brasil  
7 Faculdade de Ciências Sociais Aplicado do Vale de São Lourenço Eduvale, Departamento de 

Engenharia Florestal, Jaciara, Mato Grosso, Brasil 
8 Faculdade de Ciências Sociais Aplicado do Vale de São Lourenço Eduvale, Departamento de 

Engenharia Florestal, Jaciara, Mato Grosso, Brasil 



39 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-

6283 

DOSSIÊ DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 
 Palavras-Chave: Mudas, adubação química, adubação orgânica, eucalipto e 

sobrevivência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION OF GROWTH OF Eucalyptus urograndis SEEDLINGS SUBMITTED TO MINERAL 

AND ORGANIC FERTILIZATION 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The production of forest seedlings in recent years has witnessed numerous technological advances, with 

eucalyptus being the main responsible, due to its high climatic and edaphic adaptability, and its versatility 

in the use of wood. The production of seedlings is one of the most important steps for the establishment of 

forest stands and their proper nutrition is one of the essential factors to ensure good adaptation and growth 

after planting. Therefore, this work aimed to evaluate the influence of chemical fertilization and organic 

fertilization, on the growth of Eucalyptus urograndis seedlings, clone GG-680. In the experiment, the 

experimental design used was Randomized Block Design (DBC), with 3 treatments and 5 repetitions, 3 

plots per block, each with 5 seedlings, totaling 75. The treatments applied in the experiment will be: 

Treatment 1: NPK;  

Treatment 2: Chicken Bed; Treatment 3: Witness. The following variables were evaluated: height of the 

aerial part, length of the main root, diameter of the stem, and survival rate. After validating the assumptions 

of waste independence, normal distribution and homogeneity, ANOVA, the Duncan mean test, were 

performed, and the data were run using software R version 4.0.3. It was found that there was no significant 

difference and that the morphological parameters were homogeneous for the variables, height of the aerial 

part and diameter of the collection, in relation to the variable length of the root, the control treatment stood 

out and the seedling submitted to the addition of organic fertilizer chicken litter did not survive. 

 

Keywords: Seedlings, chemical fertilization, organic fertilization, eucalyptus and survival 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A produção de mudas florestais no Brasil tem presenciado inúmeros avanços 

tecnológicos nos últimos anos, sendo o eucalipto, principalmente os de gênero 
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Eucalyptus e Corymbia, os maiores responsáveis por tal mérito (WENDLING, 2014). O 

aumento no interesse pela silvicultura clonal de eucalipto é devido às vantagens 

decorrentes do processo, como a possibilidade de contornar problemas de doenças, 

heterogeneidade e produtividade dos plantios florestais (XAVIER; SILVA, 2010). Por 

causa da sua elevada adaptabilidade climática e edáfica, e à sua versatilidade de uso da 

madeira, o eucalipto se tornou a espécie florestal mais cultivada no Brasil e uma das 

espécies florestais mais cultivadas no mundo (GATTO et al., 2010). 

Outro fator que caracteriza um aumento de florestas plantadas é a biomassa, 

apontada como uma fonte de energia renovável, com o aproveitamento de resíduos de 

outros processos de transformação (ANDRADE GUERRA et al., 2015). Além de um 

importante papel na redução do desmatamento, na preservação do meio ambiente e na 

utilização racional dos recursos naturais, as florestas plantadas têm contribuído nas 

economias regionais no país, envolvendo desde indústrias de grande escala como 

também pequenos agricultores, bem como, tem gerado o aumento de vagas no 

mercado de trabalho e criação de novas fontes de renda, de acordo com os autores 

Ceccon e Miramontes (2008). 

Segundo Muniz et al. (2013), as condições edafoclimáticas favoráveis e o 

investimento em pesquisas, principalmente por indústrias de Papel e Celulose, são os 

fatores que mais colaboram para a boa produtividade da cultura do eucalipto. Os 

autores ainda pontuam que apesar das condições favoráveis, acima citadas, as técnicas 

de manejo adequadas são essenciais ao longo de todo o processo produtivo a fim de 

garantir altas produtividades da cultura.  

Sendo assim, a produção de mudas é uma das fases mais importantes para o 

estabelecimento dos povoamentos florestais. A nutrição adequada das mesmas e o uso 

de substrato de cultivo apropriado são fatores essenciais para assegurar uma boa 

adaptação e crescimento após o plantio (DEL QUIQUI et al., 2004). Conforme Pereira et 

al. (2010), mudas com um bom teor nutricional, entre outros fatores, presumem um 

adequado desenvolvimento e boa formação de sistema radicular, com melhor 

capacidade de adaptação ao novo local, após o plantio. 
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De acordo com Pezzutti et al. (1999), um dos grandes problemas, quanto a produção 

de mudas é a utilização da adubação ideal. Diferentes espécies florestais possuem 

exigências nutricionais diferenciadas, sendo necessário o estudo para que se possa 

aperfeiçoar a produção de mudas. 

Visto que, atualmente há uma demanda crescente de massa lenhosa para o 

consumo da sociedade. De acordo com o WWF (2013), o avanço da tecnologia tem 

permitido novos usos da madeira e seus componentes químicos, e futuramente, tais 

usos podem ocorrer um aumento significativo do volume de madeira que precisará ser 

extraído das florestas naturais ou de plantações florestais. 

Conforme a projeção realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe), o 

desmatamento na Amazônia Legal entre os anos de 2018 e 2019, cresceu 

aproximadamente 2.593 km2, o que representa um índice de desmatamento 

significativo. Para acabar com o desmatamento e o desequilíbrio ambiental, segundo o 

WWF (2013), há a necessidade de implementação de plantios florestais com espécies 

comerciais que podem reduzir a pressão sobre as florestas naturais. Assim, objetivo 

deste trabalho é avaliar a influência da adubação química e adubação orgânica, no 

crescimento de mudas de Eucalyptus urograndis, clone GG-680.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na cidade de Jaciara-MT, adjacentes às coordenadas 

geográficas: latitude: 15° 57' 22'' Sul, longitude: 54° 57' 48'' oeste, clima do tipo Aw, 

clima tropical quente e sub-úmido, com 4 meses de seca, de maio a agosto, a 

precipitação anual de 2.200 mm, entre os meses de dezembro a abril (PREFEITURA 

MUNIICAPAL DE JACIARA). 

Foram utilizadas mudas de Eucalyptus urograndis, clone GG-680, produzidas em 

tubetes de propileno, pelo viveiro Savana, localizado na Rodovia do Peixe Km 1 Zona 

Rural, Rondonópolis-MT.  
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As mudas foram transplantadas do tubete de propileno para sacos plásticos, com a 

mistura de subsolo e substrato comercial 100% orgânico, contendo os tratamentos. 

 A dose aplicada de NPK foi 2g para cada muda com 0,000235 m3 de substrato com 

a formulação 10-14-10, conforme indica Pezzutti et al. (1999). A cama de frango foi 

dosada com 1/3 da capacidade de substrato do saco plástico, segundo Trazzi et al. 

(2013), que as mudas produzidas com cama de frango, na proporção de 35%, 

apresentaram maiores ganhos biométricos e maiores índices das características 

analisadas. 

As mudas foram irrigadas duas vezes ao dia manualmente, com auxílio de uma 

mangueira, e em dias chuvosos, a irrigação foi cessada. Depois de 40 dias dos 

tratamentos as mudas foram coletadas, e as seguintes variáveis foram analisadas: altura 

da parte aérea, comprimento da raiz principal, diâmetro do coleto, e sobrevivência.  

O delineamento experimental usado foi o Delineamento em Blocos Casualizados 

(DBC), com 3 tratamentos e 5 repetições, 3 parcelas por bloco, cada uma com 5 mudas, 

totalizando 75 mudas. Para composição dos tratamentos foram utilizados os 

fertilizantes, NPK e Cama de Frango. Tratamento 1: NPK; Tratamento 2: Cama de Frango; 

Tratamento 3: Testemunha.  

Após a validação dos pressupostos de independência dos resíduos, distribuição 

normal e homogeneidade foram realizadas a ANOVA para verificar se há diferença 

significativa nos tratamentos. Os tratamentos que apresentaram diferenças 

significativas foram comparados através do teste de média de Duncan, e rodados no 

software R versão 4.0.3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A sobrevivência das mudas submetidas ao tratamento com cama de frango foi 

comprometida, resultando na morte de todos os indivíduos. Os demais tratamentos 

(NPK e Testemunha) não apresentaram diferença significativa. 
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TABELA 1 – TAXA DE SOBREVIVÊNCIA 

 

 

 

Figura 1. Mudas com tratamento cama de frango mortas. 

 

Tratamento Taxa de Sobrevivência 

NPK 100a 

Cama de Frango 0b 

Testemunha 100a 
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Segundo Menegatti et al. (2017) quantidades maiores que 20% de adubo de 

cama de aviário no substrato interferem negativamente na germinação e na 

sobrevivência de E. dunnii. Em semelhança os autores De Marco et al. (2013) 

observaram que o aumento da quantidade de cama de aviário no substrato para mudas 

Toona ciliata M. Roem foi prejudicial à sobrevivência das mesmas. Carvalho et al. (2004), 

em seus estudos com mudas de Abieiro (Lucuma caimito), os resultados foram 

semelhantes aos encontrados para o cedro australiano, com a morte das plântulas em 

doses superiores a 20% de cama de aves. Também, Lourenço et al. (1999), encontraram 

a maior percentagem de plântulas mortas nos tratamentos que utilizaram cama aviária 

na produção de erva-mate (Ilex paraguariensis).  

 

 

Figura 2. Raizes das mudas com tratamentos cama de frango 

 

Tal ocorrido indica que o adubo poderia não estar curtido, visto que, conforme a 

CQFS (2004), o esterco de animais alimentados com rações concentradas liberam no 

início altas quantidades de elementos químicos. Em semelhança Gianello e Ernani 

(1983), afirmam que os danos causados às plantas em função do uso de altas doses de 

material orgânico podem estar associados à presença de quantidades tóxicas de 

amônia, de nitrito e de sais.  
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Ao final do experimento as mudas do tratamento Cama de Frango apresentaram 

raiz com uma cor escura e mau cheiro (Figura 2), o que pode ter sido causado por algum 

patógeno. Segundo CQFS (2004), os resíduos orgânicos incompletamente compostados 

podem ser fonte de organismos patogênicos (fungos, bactérias, vírus, helmintos). Por 

esse fato, deve-se sempre que possível, analisar previamente os adubos orgânicos, pois 

tanto a concentração de macro e micronutrientes, como o teor de água podem variar 

conforme a origem do material, a espécie animal e sua alimentação, a proporção entre 

os dejetos (fezes + urina), o material utilizado para cama e o manejo desses materiais 

orgânicos (CQFS, 2004). 

Devido à mortalidade da cama de frango, foram avaliados as variáveis, altura 

média da parte aerea, comprimento médio da raiz principal e o diâmetro do coleto 

apenas para os tratamentos NPK e testemunha. A análise dos dados indicou que não 

houve diferença estatística para as variáveis altura média da parte aérea (H) e diâmetro 

médio do coleto (D). Já para o comprimento médio da raiz principal (C) houve diferença 

estatística (Tabela 2). 

TABELA 2 – ALTURA MÉDIA DA PARTE AÉREA (H), COMPRIMENTO MÉDIO DA RAIZ 

PRINCIPAL (C) E DIÂMETRO MÉDIO DO COLETO (D). 

Tratamento H (cm) C (cm) D (cm) 

NPK 52.8a 21.9b 5.7a 

Testemunha 53.3a 28.9a 5.72a 

MÉDIA TOTAL 53,08 25,40 5,74 

CV(%) 15.91 % 27.79 % 16.75 % 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Duncan 

ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Levando em consideração os parâmetros morfológicos que determinam a 

qualidade das mudas florestais, como altura da parte aérea e diâmetro do coleto 

(DANIEL, 2014), a altura média total foi de 53,08 cm, não ocorrendo diferença estatística 

entre os tratamentos. Tais resultados corroboram com os resultados de Muniz et al. 

(2013), que no estudo do efeito de diferentes adubos de NPK na produção de mudas de  
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Eucalipto, apuraram que as mudas que receberam fertlizante NPK convencional não 

diferiram estatísticamente das testemunhas. Também Lanzanova et al. (2018), em que 

o tratamento testemunha não diferiu estatisticamente dos tratamentos que receberam 

adubação química NPK. Já, Pezzutti et al. (1999), avaliando o crescimento de mudas de 

Eucalyptus globulus subsp. maidenii em resposta a diferentes doses de NPK, constatou 

que o tratamento com maiores doses de NPK,destacou-se em relação a altura. 

 

 

Figura 3. Mudas testemunhas 
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Figura 4. Mudas com tratamento NPK 

A média geral do comprimento da raiz foi 25,40 cm e houve diferença estatística 

entre os tratamentos, sendo que, a testemunha destacou-se com o maior comprimento. 

O esperado era que as mudas com NPK se destacassem assim como no trabalho de 

Muniz et al. (2013), onde os autores constataram diferença estatística com os maiores 

comprimentos de raizes para o NPK. 

 

 

Figura 5. Raizes das testemunhas 
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Figura 6. Raizes das mudas com tratamento NPK 

 

De acordo com Malavolta (1989), o fósforo incita o crescimento das raízes, 

atestando um impulso vigoroso. Ao pesquisar o efeito da fonte de fósforo no solo no 

comportamento das raízes e crescimento da parte aérea de mudas de Eucalyptus 

grandis, Novais et al. (1990), observaram uma intensa proliferação de raízes finas e 

longas nos locais onde havia fósforo externo em maiores concentrações e conforme o 

crescimento da raiz no solo, a absorção de nutrientes que inicialmente são encontrados 

pela planta, dão  rumo ao seu crescimento. No trabalho de Pezzutti et al. (1999), o 

Eucalyptus globulus subsp. maidenii, respondeu positivamente à fertilização NPK com a 

formulação de 60% Super Simples (0-18-0) + 40% fertilizante de liberação lenta (14-14-

14). Gomes e Couto (1983), no seu estudo afirmam que as menores médias foram na 

presença dos três elementos N-P-K. Constando que a quantia da dose de cada elemento, 

principalmente do fósforo, influencia no desenvolvimento das raízes e crescimento da 

parte aérea. 

O diâmetro do coleto, não apresentou diferença entre os tratamentos 

estatisticamente, com a média geral de 5,74 cm. Diferente de Lanzanova et al.(2018), 

onde observaram que a adubação química com NPK proporcionou um maior 
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crescimento do diâmetro do caule do eucalipto. Também Pezzutti et al. (1999), em que 

o crescimento do diâmetro do coleto respondeu positivamente a adubação de NPK.  

Os autores Muniz et al. (2013), Pezzutti et al. (1999) e Lanzanova et al. (2018) 

apuraram seus dados após aproximadamente 100 dias de tratamentos, em que as 

mudas responderam positivamente à fertilização NPK. Para um melhor incremento do 

NPK neste trabalho, seria necessário um tempo maior do que foi estimado, pois o adubo 

químico utilizado foi de forma granulado, e devido ao curto período, possa ser que não 

tenha sido disponibilizado os nutrientes necessários para as mudas. Ainda assim, a altura 

da parte aérea e diâmetro do coleto das mudas dos tratamentos avaliados se 

enquadram nos valores que são ditos como mínimos para serem de qualidade para 

mudas de eucalipto, conforme indicado por Gomes et al. (2003), em que as mudas de 

eucalipto devem atingir, no mínimo, alturas entre 20 a 35 cm e diâmetro do coleto 

superior a 2 mm. 

 

CONCLUSÃO 

 

As mudas submetidas à adição de adubo orgânico cama de frango não 

sobreviveram. 

O tratamento testemunha se destacou em relação ao comprimento médio da 

raiz principal. Em relação às variáveis altura da parte aérea e diâmetro do coleto não 

houve diferença estatística entre os tratamentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Recomenda-se a apuração dos dados após aproximadamente 100 dias de 

tratamento. 
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Para um incremento positivo na altura da parte aérea, diâmetro do colo e 

comprimento da raiz, sugere- se a utilização de NPK doses maiores de fósforo na 

formulação. 

Ao utilizar o adubo orgânico cama de frango, é interessante verificar a composição, 

a qualidade e a metodologia de preparo do produto; 

Indica-se mais testes, utilizando dosagens menores e maiores de cama de frango, 

para avaliar com mais rigor a interferência desse adubo no crescimento de mudas de 

Eucalipto; 
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O eucalipto é a principal espécie encontrada nos plantios florestais brasileiros 

devido as características edafoclimáticas do país que proporcionam condições 

adequadas para o seu desempenho e produtividade. Porém, no estado de Mato 

Grosso a produção das espécies do gênero Eucalyptus ainda é pouco 

representativa se comparada aos estados da região sudeste. Ocorre que as 

espécies apresentam entre si diferentes respostas aos estímulos ambientais de 

cada sítio, por isso a falta de conhecimento e tecnologias apropriadas para as 

condições locais muitas vezes impede a implantação das florestas.  Desse 

modo, este estudo teve como objetivo avaliar e comparar o desempenho de 

diferentes clones de eucalipto plantados no município de Rondonópolis – 

Mato Grosso. Adotou-se o arranjo fatorial 2x3, com dois locais e três clones 

segundo delineamento em blocos casualizados, com 2 blocos experimentais. 

Foi analisado o crescimento em altura, DAP, área basal, sobrevivência e 

volume dos clones. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância 

e, posteriormente, teste de média de Duncan a 5% de significância. Os clones 

H13 e Suza 217 se destacaram no Horto Cachoeirinha. E no Horto Sucupira, 

os clones AEC 144 e H13 apresentaram as melhores médias. Sendo o clone 

H13 o mais robusto.  

Palavras-Chave: Adaptabilidade; Eucalyptus spp; Materiais clonais. 

 

 

 

 

 

Abstract 

Eucalyptus is the main species found in Brazilian forest plantations due to the 

country's soil and climate characteristics that provide adequate conditions for 

its performance and productivity. However, in the state of Mato Grosso the 

production of the species of the genus Eucalyptus is still unrepresentative 

when compared to the states of the Southeast region. It happens that the 

species present among themselves different responses to the environmental 

stimuli of each site, so the lack of knowledge and appropriate technologies 

for the local conditions often prevents the implementation of forests.  Thus, 

this study aimed to evaluate and compare the performance of different 

eucalyptus clones planted in the municipality of Rondonópolis - Mato Grosso. 

The 2x3 factorial arrangement was adopted, with two sites and three clones 

according to the design in randomized blocks, with two experimental blocks. 

The growth in height, DAP, basal area, survival and volume of the clones 

were analyzed. The data obtained were submitted to analysis of variance and, 

later, Duncan's mean test at 5% significance. Clones H13 and Suza 217 stood 

out in Horto Cachoeirinha. And in Horto Sucupira, the AEC 144 and H13 

clones presented the best means. Being the H13 clone the most robust. 

Keywords: Adaptability; Eucalyptus spp; Clonal materials. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, com uma vasta área, diferentes 

comunidades biológicas e condições edafoclimáticas favoráveis que refletem uma imensa 

riqueza de fauna e flora. (CNI, 2017). Essas características contribuem significativamente 

no desenvolvimento da silvicultura brasileira.  

As plantas do gênero Eucalyptus são amplamente utilizadas no país na produção 

de madeira para diversos fins, devido ao seu rápido crescimento, boa adaptação ecológica 

e madeira de alta qualidade (BELTRAME et al, 2012). O eucalipto encontrou no solo e 

no clima brasileiro as condições ideais para produção em larga escala, tornando-se a 

principal espécie utilizada para a formação de florestas plantadas no país (FERNANDES 

et al., 2015), abrangendo uma área de 5,67 milhões de hectares (IBÁ,2019). 

As florestas plantadas de eucalipto geram matéria prima para industrias, 

atendendo a demanda por madeira e lenha, possibilitam a produção de bens para 

exportação como a celulose, além de atenuar os efeitos das mudanças climáticas, 

constituindo uma estratégia de diminuição da pressão sobre os biomas (DRUMOND et 

al, 2016).  

As diferentes demandas dos setores industriais conduzem a estratégias 

diferenciadas no uso do germoplasma disponível, bem como nos métodos de 

recombinação e desenvolvimento de produtos tecnológicos (PALUDZYSZYN & 

SANTOS, 2011). Nesse âmbito, o melhoramento genético de espécies objetiva melhorar 

a produtividade dos plantios e a qualidade da madeira, reduzindo os custos de produção.  

No Mato Grosso a cultura do eucalipto apresenta um baixo desenvolvimento se 

comparada à exploração de floresta nativa, visto que grande parte da madeira usada em 

serrarias no estado vem de áreas naturais. Os plantios de eucalipto em sua maior parte são 

destinados para a produção de lenha e carvão, utilizados na geração de energia 

(OLIVEIRA, 2016). 

Em geral, os híbridos de eucalipto plantados no Mato Grosso são melhorados em 

regiões que abrangem características de clima e solo distintas das encontradas no estado, 

sendo provenientes de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul (REIS & 

PALUDZYSZYN, 2011). Muitas vezes os plantios não correspondem as expectativas de 

adaptação e produtividade, por isso é importante a realização de experimentos em 
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diversas regiões considerando as variações edafoclimáticas de cada local (SHIMIZU et 

al,.2007).   

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo avaliar e comparar o 

desempenho de diferentes clones de Eucalyptus spp. no município de Rondonópolis – 

MT. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Os dados desse artigo foram obtidos por meio de um inventário florestal realizado 

no ano de 2017. O estudo foi desenvolvido no município de Rondonópolis, localizado no 

Estado de Mato Grosso. A região apresenta uma condição climática tropical megatérmica 

úmida, com seca definida de 5 meses, de maio a setembro, conforme a Figura 1 

(SANTOS,2000). É caracterizada por uma temperatura média anual de 25ºC, sendo a 

média das máximas de 32,6ºC e a média das mínimas 18,6ºC (SETTE, 1996 apud 

SANTOS,2017). O solo predominante na região é o argiloso, com cerca de 55% de 

ocorrência, seguindo do solo arenoso com 25% e de terras mistas, com 20% 

(SANTOS,2014). 
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As práticas silviculturais iniciara-se no preparo do solo com a calagem e a 

gessagem, sendo utilizada 1 ton/ha de Oxyfertil com finalidade de minimizar a acidez e 

neutralizar o alumínio presente no solo. Foi realizada a subsolagem com aplicação de 

NPK na base (6-30-10) + 0,5% de boro + 0,3% zinco, totalizando 400 kg/ha. 

O plantio das mudas de eucalipto foi feito na linha de subsolagem, sendo a 

primeira irrigação das mudas realizada no momento do plantio e, posteriormente na 

ocorrência de estiagens prolongadas, com adição de gel HB10 – Hydroplan utilizado para 

manter a umidade na região radicular dos vegetais. Para o controle das ervas daninhas 

fez-se a aplicação nas linhas de 200 g/ha de herbicida pré-emergente Fordor e nas 

entrelinhas 2,5 kg/ha de herbicida Scout. O controle de formigas foi efetuado conforme 

necessário por meio de iscas formicidas. Após 100 dias do plantio, fez-se a adubação de 

cobertura com NPK (20-00-20) sendo utilizado 250 kg/ha.  

Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com 2 blocos experimentais, 

disposto em um esquema fatorial 2 x 3, considerando-se como níveis dos fatores os 

diferentes locais de cultivo denominados horto Cachoeirinha e horto Sucupira (Figura 1) 

e os clones (AEC 144, H13 e Suza 217), conforme a Tabela 1.  

Figura 2. Temperaturas e precipitações médias de Rondonópolis – MT. 

Fonte: CLIMATEMPO, 2020. 



61 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-

6283 

DOSSIÊ DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

O espaçamento utilizado para o plantio foi de 3 x 2,5 metros, totalizando 7,5 m2 

por planta. Dentro de cada bloco foram estabelecidas 3 parcelas circulares escolhidas 

aleatoriamente, com raio de 12,62 m, totalizando 500 m2 por parcela, que continham 66 

plantas, sendo a área média de cada bloco 259.200 m2. A madeira produzida nesses 

plantios era destinada à produção de bioenergia. 

Os dados foram mensurados aos 3 anos de idade, obtendo-se a altura das plantas 

por meio de um Clinômetro, o CAP (circunferência a altura do peito) com auxílio de fita 

Clone Espécies ou híbrido 

AEC 144 Eucalyptus urophylla 

H 13 Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis 

Suza 217 Eucalyptus urocornis 

Tabela 2.  Materiais analisados. 

Figura 3. Localização dos Hortos Cachoeirinha e Sucupira. 

Fonte: BASEMAP ESRI adaptado por CRUZ, 2020. 
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métrica, e a taxa de sobrevivência obtida através da observação da mortalidade em campo. 

Posteriormente fez-se o cálculo DAP (diâmetro a altura do peito), área basal e o volume 

– através da cubagem de 10% dos indivíduos sendo os demais calculados mediante de 

predições por redes neurais. 

Os dados foram submetidos a análise de variância por meio de um ensaio fatorial, 

com dois fatores (Local x Clone) e as médias comparadas pelo teste de Duncan à 5% de 

probabilidade. Para verificar a normalidade dos dados foi aplicado o teste de Shapiro 

Wilk. O teste de homogeneidade foi checado pelos procedimentos propostos por Bartlett 

e a verificação da independência dos resíduos foi feita pelo teste de Durbin Watson. Todas 

as análises foram realizadas usando o software R versão 4.0.3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com exceção da sobrevivência, as demais vaiáveis analisadas (altura, DAP, área 

basal e volume) não apresentaram diferença estatisticamente significativa (Tabela 2). 

Esse resultado foi diferente do encontrado por Cipriani et al. (2013), em um estudo 

realizado em Vilhena-RO, avaliando clones de eucalipto aos 37 meses, observou que o 

clone AEC 144 obteve as melhores médias para altura, diâmetro e volume, enquanto o 

clone H13 obteve valores inferiores para esses fatores. 

  

 

 

 Clone  

 AEC 144 H13 Suza 217  

Sobrevivência (%) 

Local    Média 

Cachoerinha 66 bB 90 ans 97 aA 84,33 

Sucupira 95 aA 96 ans 83 bB 91,33 

Média 80,5 93 90 87,83 

CV = 4,92% 

Altura (m) 

Tabela 2. Resultados das análises de variância para algumas características avaliadas em 

clones de Eucalyptus em Rondonópolis – MT. 
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DAP: diâmetro altura do peito; G: área basal. Valores médios seguidos de mesma letra minúscula, na linha, 

e maiúscula, na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Duncan a 5% de significância. ns : não significativo 

a 5% pelo Teste F. 

Quanto a sobrevivência, verificou-se o efeito da interação local x clone no horto 

Cachoeirinha, onde o clone AEC 144 apresentou taxa de 66%, sendo o desempenho muito 

inferior ao dos clones H13 e Suza 217 que apresentaram maiores valores, respectivamente 

90 e 97%. Isso pode ocorrer por diversos fatores abióticos e bióticos, como as condições 

edafoclimáticas, tolerância ao déficit hídrico, ataque de formigas e pragas (OLIVEIRA, 

2016). Porém, não se sabe especificamente qual desses fatores atuou no local. 

 Resultado diferente foi observado no horto Sucupira, onde o clone Suza 217 

apresentou a menor média de sobrevivência (83%), enquanto os demais clones obtiveram 

maiores resultados. A avaliação da interação mostrou que somente o clone H13 não 

apresentou estatística diferença entre os hortos. 

Cachoerinha 17,82 14,06 15,61 15,83 

Sucupira 15,43 14,96 17,42 15,93 

Média 16,63 14,51 16,52 15,88 

CV = 12,92% 

DAP (cm) 

Cachoerinha 13,11 10,74 10,89 11,58 

Sucupira 10,71 11,06 11,23 11 

Média 11,91 10,90 11,06 11,29 

CV = 7,92% 

G (m2.ha-1) 

Cachoerinha 22,5122 15,1216 15,8270 17,8203 

Sucupira 15,2081 16,0320 16,6192 15,9531 

Média 18,8602 15,5768 16,2231 16,8867 

CV = 15,17% 

Volume (m3) 

Cachoerinha 0,1419 0,0705 0,0726 0,095 

Sucupira 0,0735 0,0693 0,0827 0,0752 

Média 0,1077 0,0699 0,0777 0,0851 

CV = 24,09% 

Tabela 2. Continuação. 
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Os valores de sobrevivência encontrados nesse estudo para o clone AEC 144 no 

horto Sucupira são semelhantes aos observados por Reis et al. (2014) que obtiveram 

elevada taxa de sobrevivência, na avalição de clones de eucalipto em Ponta Porã-MS, 

onde de acordo com os autores, esse resultado é reflexo da boa adaptação do clone ao 

ambiente. Para o clone H13, Andrade et al. (2014) encontrou menores taxas de 

sobrevivência, com valores de 80 a 89%. 

O clone Suza 217 é originado da hibridação entre o Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus tereticornis, por isso a sua alta taxa de sobrevivência pode estar relacionada 

às características dessas espécies. Visto que, o E. urophylla apresenta resistência ao 

déficit hídrico e uma grande plasticidade de adaptação, além da sua tolerância ao cancro 

do eucalipto causada pelo fungo Cryphonectria cubensis (GONTIJO, 2018). Assim 

também, o E.tereticornis possui boa resistência à pragas, doenças e à deficiência hídrica 

(FERREIRA, 1979). 

É importante ressaltar que em plantios comerciais de eucalipto para fins de 

celulose e energia, recomenda-se se que os índices de sobrevivência por área de cultivo 

devem apresentar valores superiores a 95% (RODRIGUES, 2017). 

A altura média obtida para os clones AEC 144 e H13 foi de 16,63 m e 14,51 m na 

devida ordem, valor semelhante foi obtido por Cipriani et al. (2013) no estudo de híbridos 

aos 3 anos de idade em Vilhena-RO, que registrou para o primeiro clone a altura de 16,1 

m e observou um crescimento para o clone H13 de 14,0 m.  

Santos et al. (2017), avaliou o crescimento em DAP do clone AEC 144 em Águas 

Vermelhas – MG, aos 5 anos de idade, e observou uma média de 13,62 cm em 

espaçamentos 3 x 2,5, valor superior ao encontrado nesse trabalho com 11,91 cm.  

Andrade et al. (2014), também analisou o crescimento em diâmetro de clones de 

Eucalyptus aos 3 anos de idade em uma região no Paraná, onde obteve uma melhor média 

para o clone H13 de 12,6 cm.  

Avaliando a área basal do clone AEC 144 encontrou-se a média de 18,8602 m2 

ha-1. Rodrigues (2017), estudando esse mesmo híbrido em Itatinga – SP, aos 40 meses de 

idade, encontrou uma média diferente de 20,63 m2 ha-1 no espaçamento 3 x 2 m.  

Souza et. al (2004), em um experimento realizado em Manaus-AM, obteve valores 

médios entre 13,4 e 15,4 m².ha-1 para área basal, em clones de E. urophylla x E. grandis 

aos 4 anos de idade, valores próximos ao encontrado nesse estudo para o clone H13 

(15,5768 m² ha-1). 
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Quanto ao volume, a média verificada nesse trabalho para o clone AEC 144 foi 

de 0,1077 m3, sendo esse valor maior que o obtido por Sampaio (2014), onde na avaliação 

desse clone aos 2 anos idade, encontrou a média de 0,071 m3 município de Luís Eduardo 

Magalhães, no Oeste da Bahia. 

Anjos et al. (2015), analisando o desempenho do clone H13 aos 36 meses de 

plantio, na região de Sinop-MT, encontrou uma média inferior para o volume (0,03358 

m3) em relação ao verificado nesse trabalho de 0,0699 m3. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Em relação a sobrevivência, os clones H13 e Suza 217 se destacaram no Horto 

Cachoeirinha. E no Horto Sucupira, os clones AEC 144 e H13 apresentaram as melhores 

médias. Dessa forma, o clone H13 apresentou-se como o mais robusto, não variando entre 

os locais, apontando médias satisfatórias referente a sobrevivência. 

Sobre as demais variáveis avaliadas (altura, DAP, área basal e volume) não houve 

diferença estatística.  
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O USO DA GEOESTATÍSTICA NO PREPARO DO SOLO: A 

AGRICULTURA DE PRECISÃO 

 
José Luiz Cerboni de Toledo13 

 Jackeline Vieira dos Santos Laroca14 

 João Paulo Pereira da Silva15 

 Anatálya dos Santos Ribeiro16  

 
 

 

 

Resumo 

 

Frente ao crescimento do setor agrícola, tenologias vem sendo criadas e aprimotadas a 

fim de atender a demanda do mercado. Nesse context, o presente estudo tem como 

objetivo realisar um levantamento literário a respeito do uso da geoestatística no 

preparo do solo. Pode-se dizer que o uso da geoestatística é interessante porque 

permite uma maior precisão durante a fertilização do solo, uma vez que o gasto com 

insumos é reduzido, havendo perda de menos produto e deixando de fertilizar o local 

em excesso. Em consequência disso, deixa de perder tal fertilizante no solo caso haja 

algum processo de lixiviação. 

 

Palavras-Chave: Geoestatística, SIG, agricultura de precisão. 

 

 

 

Abstract 

 

In view of the growth of the agricultural sector, technologies have been elevated and 

improved to meet market demand. In this context, the present study aims to carry out 

a literary survey regarding the use of geostatistics in soil preparation. It can be said that 

                                                           
13 Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço, Departamento de Engenharia 

Florestal, Jaciara, Mato Grosso, Brasil   
14 Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço, Departamento de Engenharia 

Florestal, Jaciara, Mato Grosso, Brasil   
15 Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço, Departamento de Engenharia 

Florestal, Jaciara, Mato Grosso, Brasil   
16 Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço, Departamento de Engenharia 

Florestal, Jaciara, Mato Grosso, Brasil   
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the use of geostatistics is interesting because it allows greater precision during the 

fertilization of the soil, since the expenditure on inputs is reduced, with less product loss 

and no longer fertilizing the place. As a result, it stops losing such fertilizer in the soil if 

there is any leaching process. 

 

Keywords: Geostatistics, GIS, precision agriculture. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A agricultura de precisão (AP) destaca-se no gerenciamento sítio específico de 

insumos direcionados a correção da fertilidade do solo, a nutrição de plantas e a redução 

de impactos ambientais na agricultura convencional. Nesse sentido, o aumento na 

eficiência do manejo agrícola deve contemplar tanto a variabilidade espacial, como a 

variabilidade temporal existente no campo (SILVA et al., 2015). Assim, é possível 

otimizar o uso de insumos agrícolas com redução de riscos econômicos e ambientais, 

obtendo maior rentabilidade e qualidade final dos produtos (CORWIN; LESCH, 2003). A 

agricultura de precisão tende a se tornar cada vez mais comum nas propriedades rurais. 

As tecnologias hoje existentes já permitem que se tenha um grande conhecimento das 

variabilidades encontradas entre as diferentes áreas da propriedade, o que já 

proporciona a tomada de decisões com base em dados mais precisos (1) 

Atributos químicos do solo como o potencial hidrogeniônico (pH), fósforo (P), 

potássio (K), cálcio (Ca), e magnésio (Mg) podem afetar individual ou conjuntamente a 

produtividade das culturas. Entretanto, a alta variabilidade espacial e temporal dos solos 

dá-se também por outros fatores, tais como: textura do solo (ZANÃO JÚNIOR et al., 

2010), topografia (OLIVEIRA et al., 2015) e cobertura do solo (BROWN et al., 2018). 

Dessa forma o manejo adequado da variabilidade espacial de atributos químicos do solo 

requer profundo entendimento da variabilidade espaço-temporal das propriedades do 

solo.  

Compreender a variabilidade espacial do solo para qualquer campo agrícola 

requer grande quantidade de informações. Entretanto, o alto custo e tempo 

demandado na amostragem do solo têm motivado pesquisadores a desenvolver 
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métodos para criar mapas de solo a partir de dados esparsos (BISHOP; MCBRATNEY, 

2001; CARVALHO JUNIOR et al., 2014).  

A utilização de técnicas geoestatísticas têm sido cada vez mais aplicadas na 

avaliação da variabilidade espacial de parâmetros de interesse para as ciências agrárias, 

permitindo o mapeamento, quantificação e modelagem de fenômenos contínuos 

através da interpolação de pontos amostrados no espaço (GOOVAERTS, 1999). No 

entanto, ainda existem desafios para determinar o melhor método de interpolação para 

esse fim (DE MOURA GUERREIRO et al., 2017; PICCINI et al., 2014; REZA et al., 2010). 

Nesse contexto, a análise geoestatística permite indicar alternativas de manejo, 

não só para reduzir os efeitos da variabilidade espacial sobre a produção das culturas, 

como também para estimar respostas das plantas a determinadas práticas de manejo 

(MATTIONI et al., 2013).  

Diante do exposto, este trabalho objetivou realizar um levantamento literário a 

respeito do uso da geoestatística no preparo do solo, bem como sua importância. 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Diante da presente pesquisa bibliográfica, foi realizado um levantamento de 

trabalhos que tratam a respeito dos temas Geoestatística e Agricultura de Precisão.  

As plataformas de pesquisa utilizadas foram Google Acadêmico e bibliografias, 

as quais se referem ao tema em questão. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Agricultura de Precisão  

 

A agricultura de precisão preconiza a aplicação de tecnologias e princípios para 

manejar a variabilidade espaço-temporal associada a diferentes aspectos da produção 

agropecuária com o propósito de aumentar o rendimento das culturas paralelamente à 

qualidade ambiental (Pierce & Novak, 1999).  
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Segundo esses autores, o sucesso no uso de técnicas de AP está diretamente 

relacionado com o emprego desse ferramental para identificar, gerenciar e avaliar a 

variabilidade espaço-temporal dos diferentes fatores de produção.  

Em termos históricos, os sistemas de produção agrícola, ao longo do tempo, se 

beneficiaram da incorporação dos avanços tecnológicos originalmente desenvolvidos 

por outros setores. A era industrial trouxe a mecanização e os fertilizantes sintéticos 

para a agricultura. A era tecnológica ofereceu a engenharia genética e a automação. 

Finalmente, a era da informação permite integrar e aplicar na agricultura de precisão os 

diferentes avanços tecnológicos alcançados nas áreas de eletrônica, geografia, 

informática, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, etc. (Whelan et al., 2002).  

É importante mencionar que a abordagem envolvida na agricultura de precisão 

não é recente. Há registros de mapas de colheita de trigo e aveia realizados em 

Rothamsted, Grã-Bretanha, em 1924 (Johnston et al., 1998) e de mapa da variabilidade 

de pH do solo no Estado de Illinois, EUA, em 1929 (Stombaugh & Shearer, 2000).  

Entretanto, com o aumento da área de produção e intensificação do sistema de 

produção (ex. rotação de culturas, controle fitossanitário e adubação diferenciada para 

cada cultura) tornou-se muito mais difícil considerar a variabilidade numa gleba sem um 

desenvolvimento revolucionário nas geotecnologias (Stafford, 2000). 

 

Variabilidade espacial e temporal  

 

O estudo da variabilidade espacial de propriedades do solo tem grande 

importância para aumentar a eficiência de uso de uso de fertilizantes e outros insumos 

nas lavouras. A variabilidade das características do solo está relacionada com suas 

características intrínsecas, ou seja, com os fatores de formação do solo, e com o efeito 

do manejo do solo (Dobermann & George, 1994).  

Segundo Zhang et al. (2002), são seis os seis fatores de variabilidade que afetam 

a produção agrícola:  

• Variabilidade da produção: distribuição histórica e atual da produtividade.  
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• Variabilidade do campo: altitude, declive, aspecto da paisagem, terraço, 

proximidade à bordadura e a rios e lagos.  

• Variabilidade do solo: fertilidade do solo (N, P, K, Ca, Mg, C, Fe, Mn, Zn e Cu), 

mudanças nos atributos de fertilidade do solo resultantes da aplicação de adubos 

orgânicos (ex. adubo verde, esterco etc), propriedades físicas do solo (textura, 

densidade, teor de umidade e condutividade elétrica), propriedades químicas (pH, 

carbono orgânico, CTC) e profundidade do solo.  

• Variabilidade da cultura: densidade de plantio, altura da planta, estresse 

nutricional, estresse hídrico, propriedades biofísicas da planta (ex. índice de área foliar 

e biomassa), conteúdo de clorofila na folha e qualidade do grão.  

• Variabilidade em fatores anômalos: infestação de plantas daninhas, ataque de 

pragas, presença de nematóides, geadas e granizo.  

• Variabilidade no manejo: taxa de semeadura, rotação de culturas, aplicação de 

fertilizantes e pesticidas. 

 

Espacialização dos atributos do solo  

 

A análise quantitativa do solo usando a geoestatística tem sido o método mais 

comumente utilizado para determinar a distribuição espacial da disponibilidade de 

nutrientes para as plantas na lavoura (McBratney & Pringle, 1999; Mulla & McBratney, 

2000), pois fornece informação indireta sobre a disponibilidade dos nutrientes no solo.  

Para se otimizar a estimativa espacial dos atributos do solo, é necessário 

desenvolver estratégias de amostragem eficientes baseadas na geoestatística (ver 

capítulo 2). Segundo McBratney & Pringle (1999), o uso de princípios geostatística foi 

essencial para descrever e quantificar a variabilidade espacial de fatores limitantes a 

obtenção de alta produtividade.  

Por meio da análise do alcance do semivariograma, o uso de conceitos de 

geoestatística pode contribuir para o estabelecimento da malha de amostragem. O 



73 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-

6283 

DOSSIÊ DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL – EDUVALE /JACIARA –MT -2020 

 
alcance é um dos parâmetros do modelo de semivariograma que indica a distância até 

onde o atributo apresenta continuidade espacial. Ele depende da direção e da escala 

espacial da área em estudo. De fato, a extensão da célula de amostragem de atributos 

de solo é definida, de acordo com Mulla & McBratney (2000), como sendo 0,25 a 0,5 do 

valor de alcance do atributo sob análise. 

Segundo McBratney & Webster (1983) uma das principais utilizações dos 

semivariogramas é na determinação do número ideal de amostras para a estimativa das 

características químicas do solo.  

 

Estabelecimento de zonas de manejo da fertilidade do solo  

 

Zona de manejo é definida como uma parte de uma gleba que expressa um 

arranjo homogêneo dos fatores limitantes da produção pelos quais uma determinada 

taxa de um insumo específico é apropriada (Doerge, 2000). Deste modo, as zonas de 

manejo numa gleba podem ser diferentes para diferentes insumos e a delimitação das 

zonas de manejo para um determinado insumo envolve apenas os fatores que influem 

diretamente a eficiência daquele insumo em atingir seu objetivo (Zhang et al., 2002).  

Trata-se de uma estratégia de ação intermediária entre o procedimento 

convencional altamente generalizado, que divide glebas numa propriedade embasado 

nas recomendações de amostragem do solo usuais (ex. topografia, vegetação e manejo) 

e o procedimento de diagnóstico e remediação em tempo real na lavoura, que ainda 

carece de maiores estudos, desenvolvimento de equipamentos e avaliação de custos.  

O estabelecimento das zonas de manejo considera os procedimentos 

convencionais incorporando informações obtidas pelo mapa de produtividade, 

amostragem em grade de solo e, se possível, de planta e conhecimento do produtor. 

Fleming et al. (2000) correlacionaram parâmetros de solo com produção utilizando as 

zonas de manejo.  

Abaixo estão listadas algumas características locais que devem auxiliar no 

estabelecimento das zonas de manejo segundo Doerge (2000):  
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• Característica quantitativa estável: topografia, carbono orgânico do solo, pH, 

mapas de levantamento de solos de alta intensidade (escala 1:2000 ou, no máximo, 

1:5000) e propriedades hidrológicas;  

• Característica quantitativa dinâmica: mapa de produtividade, distribuição e 

intensidade de infestação de plantas daninhas e aparência da cultura;  

• Característica qualitativa estável: cor do solo, teor de nutriente pouco móvel 

no solo (ex. fósforo), padrões de infestação de pragas e doenças, profundidade do solo 

e aspecto da drenagem do solo;  

• Característica intuitiva ou histórica: conhecimento do produtor, histórico de 

manejo na área, culturas passadas e rotações de culturas. Baseado no conceito de zonas 

de manejo, ou seja, agrupamento de áreas com conjuntos de fatores limitantes, Ortiz 

Valencia et al. (2001) estabeleceram na área em estudo, zonas com teores de argila 

homogêneos, usando a análise de conglomerados k-means. 

É necessário dispor sobre a importância do estabelecimento de zonas de manejo 

da fertilidade do solo para a agricultura, uma vez que o consumo se insumos é menor, 

sendo possível ter mais precisão na fertilização do solo e não havendo excesso sobre o 

local 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Pode-se dizer que o uso da geoestatística é interessante porque permite uma 

maior precisão durante a fertilização do solo, uma vez que o gasto com insumos é 

reduzido, havendo perda de menos produto e deixando de fertilizar o local em excesso. 

Em consequência disso, deixa de perder tal fertilizante no solo caso haja algum processo 

de lixiviação. 

Diante do exposto, é necessário que haja entendimento da variabilidade espaço-

temporal das propriedades do solo para o manejo adequado da variabilidade espacial 

de atributos químicos do solo, utilizando técnicas geoestatísticas para sua avaliação.  
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DO ESTRATO ARBÓREO NAS MARGENS 

DA RODOVIA BR 163/364 
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João Paulo Pereira da Silva4 
 

RESUMO 

O presente estudo objetivou descrever a composição florística do estrato arbóreo nas 

margens da rodovia BR 163/364 que fica situada entre o município de Rondonópolis a 

Jaciara-MT, região sul do estado de Mato Grosso. O levantamento florístico foi realizado 

através de visitas semanais a campo com o objetivo de identificar as espécies arbóreas 

existentes nas faixas de domínio ao bordo da pista. Foram encontradas 31 espécies, 

distribuídas em 16 famílias e 29 gêneros, a família Fabaceae teve maior incidência 

representando 25% e em seguida as famílias Bignoniaceae, Malvaceae e Sapindaceae. Os 

resultados obtidos ressaltam a 

importância da conservação das espécies encontradas nestas áreas para a manutenção da 

biodiversidade local, além fornecer material biológico importante para formação de um 

banco de germoplasma a ser utilizado em projetos de recuperação ambiental. 

 

Palavras-chave: Recuperação, supressão vegetal, banco germoplasma.  

 

 

FLORISTIC SURVEY OF THE ARBOROUS STRATEGY ON THE ROADSIDE 

OF BR 163/364 ROAD 

 

ABSTRACT  

The present study aimed to describe the floristic composition of the tree stratum on the 

banks of highway BR 163/364, which is located between the municipality of 

Rondonópolis and Jaciara-MT, southern region of the state of Mato Grosso. The floristic 

survey was carried out through weekly field visits with the objective of identifying the 

tree species existing in the domain tracks on the edge of the track. Thirty-one species 

were found, distributed in 16 families and 29 genera, the family Fabaceae had a higher 

incidence representing 25% and then the families Bignoniaceae, Malvaceae and 

Sapindaceae. The results obtained highlight the importance of the conservation of the 

species found in these areas for the maintenance of local biodiversity, in addition to 

providing important biological material for the formation of a germplasm bank to be used 

in environmental recovery projects. 

Keywords: Recovery, plant suppression, germplasm bank 
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 INTRODUÇÃO 

 

As rodovias possuem grande importância para o desenvolvimento socioeconômico do 

país, pois além de possibilitar o transporte de cargas por meio de suas vias, contribuem 

para a acessibilidade da sociedade por todo território nacional (SCHMIDT, 2011). Dentre 

as principais economias do mundo, o Brasil é o que possui a maior concentração 

rodoviária de transporte de cargas e passageiros, apresentando um valor de 58%, segundo 

dados do Banco Mundial (2017), se tornando, dessa forma, um elemento imprescindível 

para o crescimento do país. 

Entretanto, conforme o crescimento das rodovias que interligam lugares distintos, a 

supressão vegetal também aumenta, afetando, por vezes, a integridade do ecossistema 

presente, ocasionando em perdas biológicas a várias espécies vegetais, principalmente no 

que diz respeito às ameaçadas de extinção ou aquelas com algum valor econômico ou de 

uso tradicional por comunidades locais (ROCHA, 2017).  

Uma das formas de minimizar e compensar os impactos causados à flora local é através 

de programas de resgate de germoplasma, pois estabelecem procedimentos e medidas 

destinadas ao resgate de material vegetal de espécies-alvo, além de favorecer a 

conservação de parte da variabilidade genética de espécies vegetais da flora local, 

propiciando, assim, a preservação dos recursos genéticos face à supressão da vegetação 

para a implantação da rodovia. (DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E 

TRANSPORTE, 2012) 

Nesse contexto, a duplicação da BR-163/364 entre Rondonópolis e Cuiabá, situados no 

estado de Mato Grosso, esta ocasionando grandes alterações na paisagem natural, porém 

à empresa responsável pelo empreendimento, esta implantando o Subprograma de 

Resgate de Germoplasma que consistirá, portanto, no salvamento e manutenção de 

material vegetal (plântulas e sementes) de espécies-alvo até o momento do replantio, que 

será feito no âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Plantio 

Compensatório (PRAD/PC). A seleção das espécies para o resgate deverá considerar 

plântulas e indivíduos jovens de espécies com algum grau de ameaça de extinção; 

plântulas de espécies endêmicas ou com valor madeireiro, medicinal, comestível e 

paisagístico. (DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, 2012). 

E um dos primeiros passos para iniciar o subprograma é através do levantamento florístico 

da região afetada, pois o conhecimento da flora nativa de uma determinada região tem 

papel fundamental na definição de estratégias de conservação da biodiversidade, além de 

ser um subsídio importante para a realização de pesquisa em diversas áreas do 

conhecimento (ALENCAR et al., 2012). Dessa forma, espera-se que o levantamento 

florístico realizado nas áreas afetas pela duplicação da rodovia, forneça a compreensão 

da dinâmica das formações, do manejo e da regeneração das diferentes comunidades 

vegetais da região, servindo como subsídio para construção de um banco de 

germoplasma.   
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Portanto, conforme o exposto, o trabalho tem como objetivo descrever espécies alvos 

ameaçadas de serem suprimidas pelas atividades construtivas do empreendimento da 

BR163/364, visando contribuir com futuros projetos de recuperação ambiental, como a 

formação de um banco de germoplasma, para a conservação dos recursos genéticos.   

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Área de estudo 

O levantamento florístico foi realizado no entorno da BR163/364, abrangendo os 

municípios de Rondonópolis, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara-MT . Pela 

classificação climática de Köppen, todos os municípios presentes no estudo, são 

classificados como Aw com período chuvoso entre os meses de outubro a abril e seco 

entre maio a setembro, as precipitações totais anuais variam de aproximadamente 1200 a 

2000 mm (SOUZA, et al., 2013).  

 

2.2 Levantamento Florístico  

A coleta de dados e a identificação das espécies do estrato arbóreo foi realizada no 

segundo semestre de 2020, mais precisamente nos meses de agosto/setembro, por meio 

de vistorias em campo, monitoramento das áreas e pesquisas semanais. Foram 100 km do 

ponto de início até o ponto final da área amostrada, as observações e coletas foram 

realizadas nos lotes lindeiros da rodovia, por meio de faixas de aproximadamente 20 

metros de largura.  

Foi coletado material botânico em fase reprodutiva com o auxílio de tesoura de poda e 

podão, posteriormente o material foi acondicionado em sacos plásticos devidamente 

etiquetados. Além disso, foi realizado o preenchimento de fichas especificando o local, 

data e hora da coleta, ademais o registro fotográfico para auxílio na identificação das 

espécies coletadas.  

Após a coleta, o material vegetal foi identificado com base em literatura especializada e 

para a revisão dos nomes científicos foi consultado o banco de dados da Flora do Brasil. 

Após a identificação, o material foi encaminhado para o Subprograma de Resgate de 

Germoplamas, para produção de mudas, para um posterior replantio em áreas degradadas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estrato arbóreo do fragmento florestal estudado foi representado por 31 espécies, 

distribuídas em 16 famílias e 29 gêneros, como mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Lista das famílias e espécies arbóreas coletas nas margens da rodovia BR 

Figura 4. A. Espécie arbórea selecionada para coleta às margens da rodovia BR 163/364. B. Material 

coletado para o banco de germoplasma. Fonte: RABELO JÚNIOR, 2020. 
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163/364. 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

Anarcadiaceae Spondias lutea Cajazeiro 

Bignoniaceae  

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart Caroba flor verde 

Handroanthus albus Ipê amarelo 

Handroanthus avellanedae Ipê roxo 

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers Jacarandá 

Tabebuia roseoalba Ipê branco 

Calophyllaceae Kielmeyera coriaceae Mart. & Zucc Pau santo 

Caryocaraceae Cariocar brasiliense Pequi 

Combretaceae Buchunaria spp. Mirindiba 

Fabaceae 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico preto 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico vermelho 

Dimorphandra mollis Faveira do cerrado 

Dipteryx alata Vogel Baru 

Enterolobium contortisiliquum Tamboril 

Erythrina mulungu Mart. Mulungu 

Hymenaea courbaril L. Jatobá 

Ingá cylindrica (Vell.) Mart Ingá 

Platypodium elegans Vogel Canzileiro 

Pterodon emarginatus Sucupira 

Lecythidaceae Cariniana domestica Jequitibá 

Lythraceae Physocalymma scaberrimum Pohl Cega-machado 

Malvaceae 
Ceiba sp. Painera rosa 

Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro amarelo 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trécul Mama-cadela 

Myrtaceae Eugenia brasiliensis Grumixama 

Rubiaceae Genipa americana Jenipapo 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica de cadela 

Sapindaceae 
Cupania cf. vernalis Cambess. Camboatá 

Magonia pubescens Tingui 

Simaroubaceae Simarouba amara Mata Cachorro 

 

 

A família Fabaceae foi a que teve maior incidência no campo amostral representando 

25% do total das espécies levantadas, seguida da família Bignoniaceae, Malvaceae e 

Sapindaceae (Figura 1). As demais famílias foram representadas apenas por uma espécie 

(Tabela 1).  
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Figura 1. Famílias com maior representatividade no levantamento florístico realizado nas margens da 

rodovia BR 163/364. 

 

O maior número de espécies para Fabaceae corrobora com os resultados obtidos por 

Ribeiro-Silva et al. (2012) e Alencar et al. (2012) ao estudarem a florística do cerrado e 

cerradão. Resultado semelhante foi observado por Felfili et al., (2002) em seu estudo 

sobre a composição florística do cerrado no estado de Mato Grosso, sendo constatado que 

Fabaceae detinha o maior número de espécies (10).  

A predominância de espécies da família Fabaceae no cerrado pode estar relacionada 

principalmente à tolerância dessas espécies em solos de baixa fertilidade, além disso, à 

presença de nódulos radiculares funciona como mecanismo de retenção e transferência 

de nutrientes, principalmente o nitrogênio, isto porque são capazes de estabelecer uma 

simbiose muito proveitosa com bactérias conhecidas como rizóbios, as quais conseguem 

utilizar o nitrogênio do ar, ou seja, da atmosfera, produzindo compostos nitrogenados que 

são transferidos para a planta hospedeira (Neves et al., 2002). De acordo Ribeiro; Walter 

(2008) espécies da família Fabaceae são conhecidas principalmente pela sua alta 

distribuição e por se estabelecerem nos mais diversos ambiente, em diferentes latitudes e 

altitudes, os autores ainda ressaltam a sua importância na alimentação, ornamentação, 

medicina, uso madeireiro, entre outras. 

No levantamento florístico realizados por Felfili et al., (2002) no bioma cerrado, relatou-

se também um grande número de espécies da família Bignoniaceae, corroborando com 

os resultados encontrados nesse presente estudo, onde a família Bignoniaceae, 

representou 16% do total de espécies (Figura 1).  Esses dados podem estar relacionados 

ao fato de que as espécies levantadas dessa família, são plantas resistentes à seca - aspecto 

bastante importante em época de crise hídrica - e não exigem muitos cuidados para sua 

manutenção. 
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As famílias que descrevem melhor a flora da área estudada também foram, nas 

observações de Rizzini (1997), as famílias mais importantes na composição da vegetação 

do cerrado. A maioria das espécies encontradas neste estudo caracteriza a vegetação de 

cerradão, estas espécies foram citadas por Guarim et al. (2000), Ratter et al. (2003) e 

Borges; Shepherd (2005) e para a mesma fitofisionomia em localidades distintas.  

Os resultados obtidos no levantamento florístico demonstram expressiva riqueza de 

espécies e de gêneros, indicando que a área estudada serve como exemplo de 

heterogeneidade da vegetação do cerrado. Dessa forma, torna-se importante esse tipo de 

estudo antes de suprimir a vegetação em decorrência de grandes empreendimentos, pois 

ao subsidiar ações de manutenção e preservação da vegetação nativa, contribui com 

futuros projetos de recuperação ambiental. 

 

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Foram encontradas 31 espécies, distribuídas em 16 famílias e 29 gêneros. A família 

Fabaceae teve maior incidência representando 25% do total das espécies levantadas. 

Através dos resultados obtidos, prevalece a importância da identificação das árvores que 

foram localizadas ao bordo da pista que poderão ser suprimidas pelo processo de 

pavimentação da rodovia. Nesse sentido, conhecer as variedades das espécies arbóreas da 

região e através do estudo sobre cada indivíduo, elaborar planos de controle da vegetação 

existente, buscando a conservação e manutenção do meio ambiente. 
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