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AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE MADEIRA PARA
SERRARIA EM PROGÊNIES DE POLINIZAÇÃO ABERTA DE EUCALIPTO E

IMPLICAÇÕES PARA O MELHORAMENTO GENÉTICO

Autor: PAULO EDUARDO TELLES DOS SANTOS
Orientador: Prof. ISAIAS OLÍVIO GERALDI

RESUMO

Foram avaliadas 41 progênies de polinização aberta de Eucalyptus grandis

procedência Luís Antônio (ex-Atherton, Austrália), em dois experimentos instalados na

área experimental da empresa Votorantim Celulose e Papel, em Altinópolis-SP. Um dos

experimentos era constituído de 20 progênies e outro de 21 progênies, ambos no

delineamento em blocos ao acaso com 3 repetições e parcelas lineares de 6 plantas. A

avaliação experimental foi realizada no ano 2000, à idade de 8 anos. Para isso foram

escolhidas 2 árvores de cada parcela, caracterizadas por uma maior aptidão visual

para serraria. No total foram avaliadas 242 árvores, 299 toras e 1.200 tábuas. De cada

árvore foram retirados 3 discos de madeira, um em cada posição (base, meio e topo) a

intervalos aproximados de 2,60m, para determinação da densidade básica e da

umidade natural. As toras foram avaliadas quanto ao volume sem casca,

excentricidade, teor de casca, rachaduras de extremidades e relação alburno/cerne.

Posteriormente, as toras foram convertidas em tábuas na serraria industrial da

empresa Eucatex S/A Indústria e Comércio, em Salto-SP, sendo o desdobro primário

efetuado em serra de fita dupla e o secundário em serra múltipla circular. As tábuas

foram avaliadas na condição verde quanto aos empenamentos e, nas condições verde

e seca (12% de umidade), quanto às rachaduras de extremidades. As propriedades

físico-mecânicas foram avaliadas na condição seca em corpos-de-prova
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oriundos da tábua mais externa. Os caracteres avaliados foram: massa específica,

compressão paralela, cisalhamento paralelo e flexão estática. Os dados experimentais

foram submetidos a análises estatístico-genéticas, como uso do programa estatístico

SAS®, aplicando-se o método da máxima verossimilhança restrita (REML) para a

estimação dos componentes de variância. Foram detectadas diferenças estatísticas

significativas para os caracteres densidade básica, rachaduras de tora, relação

alburno/cerne, encurvamento, massa específica, compressão paralela e flexão

estática, os quais mostraram ser promissores para o melhoramento, com

herdabilidades entre médias de progênies de 0,34; 0,31; 0,39; 0,39; 0,61; 0,57 e 0,50,

respectivamente. Para os caracteres umidade natural, rachaduras de tábuas, volume

de tora sem casca, excentricidade de tora, teor de casca, arqueamento e cisalhamento

paralelo não foi detectada a ocorrência de variação genética. Detectou-se também a

existência de correlações genéticas de magnitudes medianas a altas entre as

propriedades físico-mecânicas e entre os caracteres densidade básica e rachaduras

de tora, densidade básica e encurvamento, massa específica e encurvamento, relação

alburno/cerne e encurvamento, volume de tora e encurvamento, volume de tora e

rachaduras de tora. As estimativas dos ganhos esperados com a seleção entre médias

de progênies, numa intensidade de 20%, indicaram a possibilidade de ganhos para os

caracteres volume de tora (0,59%), densidade básica (– 2,15%), rachaduras de tora (–

7,69%) e encurvamento (– 2,65%), considerando que para os três últimos a seleção é

para a redução das médias. Verificou-se também que um índice de seleção composto

por esses quatro caracteres pode proporcionar ganhos de mesma magnitude daqueles

que seriam obtidos individualmente para os três últimos caracteres. Quanto aos

aspectos tecnológicos, as seguintes constatações foram observadas: a) o padrão de

variação da densidade básica foi de um grande decréscimo inicial seguido de um

pequeno aumento e, no caso da umidade natural, de um contínuo decréscimo; b) os

caracteres teor de casca, relação alburno/cerne, encurvamento e rachaduras de

extremidades de tora e de tábuas foram bastante influenciados pela posição de

amostragem na árvore; c) um comportamento semelhante entre as primeiras e as

segundas toras em relação às rachaduras e ao arqueamento da madeira serrada

produzida.
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SUMMARY

Forty-one open pollinated progenies of Eucalyptus grandis provenance Luís

Antônio-SP (ex-Atherton, Australia) were evaluated in two field trials established in an

experimental area belonging to the private company Votorantim Celulose e Papel, at

Altinópolis-SP. One trial was composed by 20 progenies and the other by 21 progenies,

both in a completely randomized blocks design. A total of 242 trees, 299 logs and 1,200

boards were evaluated. Three discs from each tree were provided, each one

corresponding to a different position (bottom, middle and top), 2.60m apart, in order to

determine the basic density and the moisture content. The logs were evaluated for

volume without bark, eccentricity, bark content, end splits and sapwood/heartwood

proportion. The primary and secondary mechanical processing of the logs were carried

out in an industrial sawmill equipped with a twin band saw and a two shafts circular saw,

respectively. The boards were evaluated in green condition for warping and in

green/dried (12% of moisture) condition for end splits. Wood samples from the outer

boards of the logs were used to determine their physical-mechanical properties, such

as: specific gravity, parallel compression, shear strength and static bending. The

experimental data were submitted to statistical-genetic analysis by using the SAS®

software and, to estimate the variance components, the Restricted Maximum Likelihood

Variance Components Estimation (REML) method was used. Significant
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differences were detected for the traits basic density, log end splitting,

sapwood/heartwood proportion, bowing, specific gravity, parallel compression and

static bending, which showed promising for breeding purposes, with estimates of

heritability coefficients of 0.34, 0.31, 0.39, 0.39, 0.61, 0.57 and 0.50, respectively.

Genetic variation was not detected for the traits moisture content, board end splitting,

volume of log without bark, log eccentricity, bark content, crooking and shear strength.

Estimates of genetic correlations, ranging from intermediate to high, were also observed

among physical-mechanical properties and between the traits basic density and log end

splitting, basic density and bowing, specific gravity and bowing, sapwood/heartwood

proportion and bowing, volume of log and bowing and volume of log and log end splitting.

The expected response to selection among progenies, under a selection intensity of

20%, revealed the perspective of immediate gains for the traits volume of log (0.59%),

basic density (– 2.15%), log end splitting (– 7.69%) and bowing (– 2.65%), considering

that for the latter three traits the selection was oriented to reduction of the means. It was

also observed that a selection index composed by these four traits could give similar

responses to those predicted by selecting each one of the latter three individually. In

relation to technological aspects, the following findings were observed: a) the pattern of

variation along the first part of the bole was of a large initial decrease followed by a small

increase for basic density, and a continuous decrease for moisture content; b) the traits

bark content, sapwood/heartwood proportion, bowing, log end splitting and board end

splitting were very influenced by the position of sampling on the tree; c) a similar

performance among the first and second logs in relation to end board splitting and

crooking.



1 INTRODUÇÃO

Entre os diversos gêneros de espécies arbóreas de interesse econômico

plantados comercialmente nas zonas tropicais e subtropicais do globo, inegavelmente

o gênero Eucalyptus está entre os mais bem sucedidos, face ao rápido crescimento,

diversidade de espécies e atendimento a uma ampla gama de propósitos industriais. O

gênero, cuja ocorrência natural concentra-se principalmente na Austrália, inclui

espécies de grande aptidão para uso em reflorestamentos, sendo diversas delas

extensivamente plantadas no Brasil, tanto por empresas de base florestal como por

proprietários rurais.

As principais razões do expressivo sucesso da eucaliptocultura são: adaptação

a diversas condições edafo-climáticas, tornando-o apto a desenvolver-se bem em

quase a totalidade das áreas do País onde se pratica a silvicultura intensiva; adequação

da madeira produzida a uma multiplicidade de usos (celulose, papel, chapas de fibra,

aglomerados, painéis, casas, pontes, galpões, móveis, estruturas de suporte, fôrmas

para construção civil, armação de telhados, vigas laminadas coladas, pisos, forros,

lambris, escadas, esquadrias, postes, cruzetas, estacas marítimas, mourões,

dormentes, paletes, cabos de ferramentas, carvão, geração de energia, etc.); obtenção

de produtos florestais não madeireiros (produção de mel, óleos essenciais, etc.) e

facilidade para a propagação vegetativa.

No Brasil, à semelhança de outros países tropicais com amplos recursos

florestais, desafortunadamente tem-se verificado ao longo do tempo uma contínua e

progressiva degradação da vegetação natural original. Felizmente, mais recentemente,

restrições ao uso indiscriminado dos solos sob floresta, fiscalização mais efetiva

visando coibir a extração ilegal de madeira, maior conscientização ecológica da

sociedade e mudança de comportamento de mercado, forçaram o
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advento de sistemas de produção florestal mais racionais em que a sustentabilidade, o

gerenciamento ambiental e a certificação dos produtos são aspectos prioritários.

As possibilidades de substituição de práticas de extração de madeira das

espécies nativas tradicionais - na maioria das vezes ineficientes e danosas ao

ambiente,  além dos altos custos envolvidos - por modelos alternativos de produção

são altamente promissoras. No âmbito de produtos sólidos de madeira, algumas

espécies de eucalipto vêm se mostrando potenciais como fonte de matéria-prima para

serrarias, em que tanto as plantações florestais como as unidades industriais situam-

se vantajosamente mais próximas dos grandes centros consumidores (regiões Sul e

Sudeste).

A despeito de todo esse potencial, os estudos e relatos concernentes à melhoria

da qualidade da madeira de espécies de eucalipto via melhoramento genético

objetivando a produção de produtos sólidos são ainda relativamente escassos nas

instituições e na literatura mundial, destacando-se nesse contexto as pesquisas

desenvolvidas na África do Sul e na Austrália.

Algumas limitações naturais dos eucaliptos estão associadas ao

desenvolvimento acentuado de tensões internas na árvore viva, genericamente

denominadas tensões de crescimento, que levam ao aparecimento de rachaduras nas

toras e nas peças serradas por ocasião do desdobro, empenamentos do material

serrado, entre outros defeitos, diminuindo o rendimento físico, lucratividade e a aptidão

para determinados usos.

O nível de tensão de crescimento está em parte sob controle genético, existindo

grande variabilidade natural para essa característica. Isso possibilita obter ganhos em

programas de melhoramento genético orientados para a melhoria da qualidade da

madeira. Salienta-se que, apesar do grande efeito dessa característica  em particular

no aproveitamento industrial da madeira de eucalipto, existem várias outras que

possuem importância relevante, tais como: ocorrência de nós, tipo de grã,

densidade/massa específica e propriedades mecânicas em geral (resistência à tração,

resistência à compressão, flexão estática, dureza, cisalhamento, fendilhamento, etc.),

também passíveis de seleção.

A investigação mais aprofundada de características relacionadas à qualidade da

madeira de eucalipto sob o enfoque de sua utilização como produto sólido, em
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associação com outros atributos fenotípicos tais como vigor, taxa de crescimento,

retidão do fuste, conicidade, ramificação, etc, é de especial interesse para o

desenvolvimento de materiais adequados.

Dentro desse contexto, o presente trabalho compreendeu o estudo de uma

população de eucalipto para características tecnológicas e de produção para fins de

serraria, com os seguintes objetivos:

1o) Obter estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos, tais como:

variâncias genéticas e fenotípicas, coeficientes de herdabilidade, correlações genéticas

e correlações fenotípicas;

2o) Obter estimativas de progressos esperados com a seleção para os

caracteres isoladamente e através de índice de seleção, visando estabelecer uma

estratégia para o melhoramento da população;

3o) Paralelamente, avaliar os fatores que afetam a qualidade da madeira, o

modo como eles se distribuem ao longo do perfil longitudinal da árvore e as implicações

para a obtenção de produtos serrados.



2 REVISÃO DE LITERATURA

Com o intuito de arranjar de modo didático os artigos pertinentes ao tema,

dividiu-se o presente capítulo em oito itens. Como o enfoque principal da pesquisa foi

entender os padrões de variação e de herança das conseqüências das tensões

internas de crescimento, especial relevância foi dedicada a essa característica, não

sem antes fazer menção sobre sua natureza, funções, padrões de distribuição e

importância, de forma a completar a abordagem relativa ao assunto. Adicionalmente,

aspectos de interesse quanto às propriedades da madeira foram também abordados.

2.1 Natureza e origem das tensões de crescimento

De acordo com Kubler (1987), o termo tensão refere-se a uma força que

pressiona ou distende a madeira. O peso da copa da árvore cria uma tensão de

compressão no fuste, enquanto que os ramos pendentes exercem uma tensão de

tração na sua parte superior. Estas tensões resultam da força externa da gravidade,

enquanto que as tensões de crescimento são autogeradas; elas evoluem na árvore em

crescimento e é um tipo de tensão interna ou residual, a qual caracteristicamente existe

dentro de um corpo sólido, muito embora nenhuma força externa causadora de tensão

esteja atuando.

Wilkins (1986) comenta que enquanto os pesquisadores mais antigos atribuíam

a origem das tensões de crescimento ao peso da árvore, à tensão do alburno e ao

encurtamento longitudinal das células, somente esta última hipótese tem sido

geralmente aceita nos dias atuais.

De acordo com Boyd (1950c), o encurtamento longitudinal das células ocorre

durante o desenvolvimento da parede secundária das fibras. Hillis (1978) avançou um

pouco mais ao afirmar que a diminuição em comprimento das células da periferia,
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enquanto retida pelas células já diferenciadas, criava uma força de tração observada na

periferia das árvores e as camadas sucessivas de células diferenciadas produziam um

gradiente compressivo progressivo em direção à medula.

Após décadas de investigações conduzidas em diversos países e com

diferentes espécies, hoje se aceita de forma ampla que as tensões são geradas como

conseqüência do processo de crescimento e têm sua origem na zona cambial, durante

a maturação da parede celular das fibras da madeira.

Numa análise complementar sobre o assunto, Okuyama (1997) sintetiza que

uma árvore possui células fusiformes, fibras e traqueídeos que respondem pelo seu

suporte mecânico. A parede da célula consiste de celulose, lignina e hemicelulose e

sua estrutura é similar àquela de concreto armado. Durante o processo de

espessamento (adensamento) da parede celular, as microfibrilas de celulose (feixes

compostos por celulose altamente cristalizada) são orientadas anteriormente à

deposição de lignina. A parede celular madura é finalmente formada por um

componente estrutural (microfibrilas) e uma matriz (lignina e hemicelulose). As

microfibrilas de celulose estão orientadas segundo um ângulo definido em relação ao

eixo longitudinal da célula. Esse ângulo é chamado "ângulo da microfibrila" e tem um

efeito importante nas propriedades físicas e mecânicas da parede celular e também na

geração de tensões de crescimento. As tensões de crescimento são geradas durante a

deposição da substância matricial na parede celular. Assim, segundo o autor, o ângulo

da microfibrila, conteúdo de celulose, cristalinidade da celulose e conteúdo de lignina

são aspectos que efetivamente determinam o nível e a direção da tensão.

As tensões são muito mais acentuadas em folhosas, particularmente nas

espécies de rápido crescimento, como é o caso de inúmeras espécies de interesse

econômico pertencentes ao gênero Eucalyptus plantadas pelo mundo, sendo esta

comparação mencionada com freqüência na literatura.

2.2 Função das tensões de crescimento e padrões de distribuição

Segundo diversos estudos e observações, as tensões de crescimento

desempenham funções importantes durante o ciclo vital da árvore, tais como:

regulação da posição espacial da copa (Jacobs, 1945); estabilidade física da árvore,
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prevenindo a ocorrência de falhas mecânicas e a quebra do fuste pela ação do vento

(Kubler, 1987; Bamber, 1977 e Chafe, 1979); endireitamento dos ápices antes da

lignificação (Kubler1 citado por Wilkins, 1986) e endireitamento de fustes inclinados

(Kubler, 1987).

Durante os últimos 40-50 anos estabeleceu-se que tensões de magnitudes

variáveis estariam associadas com o crescimento e o desenvolvimento naturais das

espécies arbóreas. Estas tensões de crescimento se distribuem ortotropicamente no

fuste nas direções longitudinal, radial e tangencial (circunferencial). Dependendo de sua

localização dentro do fuste, as tensões podem ser ou de tração ou de compressão

(Chafe, 1979).

De acordo com Wilkins (1986), a mais severa e variável forma de tensão de

crescimento é a tensão longitudinal. As observações feitas em diversas espécies

indicam que a distribuição das tensões longitudinais varia progressivamente de tração

na periferia da árvore à compressão no centro da árvore (Boyd, 1950c; Kubler, 1959 e

Jacobs, 1965). A mudança de tensão para compressão ocorre a aproximadamente um

terço do raio a partir da periferia (Boyd, 1950a). O gradiente de tensão entre a parte

externa e interna do fuste é que causa os problemas de rachaduras de extremidades

de toras imediatamente após a derrubada da árvore. Por causa de sua importância e

maior magnitude, incluindo a facilidade de medição, a maioria dos estudos de tensões

de crescimento se concentrou sobre as tensões longitudinais de crescimento

(Wilkins, 1986).

Boyd (1950a) afirma que as tensões longitudinais são aliviadas no corte

transversal atingindo alguma distância da extremidade. O autor complementa dizendo

que esta condição é resultante de uma certa quantidade de energia de deformação

longitudinal convertida numa tensão transversal na face de corte que, por

conseqüência, geram rachaduras severas nas toras.

A magnitude e a orientação das tensões de crescimento surge a partir da

fisiologia e das propriedades da madeira da árvore, as quais são controladas

                                                
1 KUBLER, H. Studies on growth stresses in trees. Part 2. Longitudinal stresses. Holz als Roh –

und Werkstoff, v.17, n.2, p.44-54, 1959.
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geneticamente e podem ser modificadas pelo ambiente (Lenz & Strässler2 citados por

Wilkins, 1986; Dinwoodie, 1966 e Nicholson, 1973).

Hillis (1978) e Chafe (1979), com base em estudos anteriores efetuados por

Jacobs (1945) e Boyd (1950b), afirmam que a principal diferença entre uma árvore de

pequeno diâmetro e outra de grande diâmetro, admitindo-se que ambas tenham uma

tensão periférica equivalente, teoricamente reside na abruptalidade do gradiente de

tensão longitudinal da periferia para a medula. De acordo com Chafe (1979), o fato da

inclinação do gradiente ser mais gradual em uma árvore grande do que numa pequena

está relacionado à taxa teórica de acumulação de tensões de compressão no centro da

árvore com o aumento do diâmetro, sendo que a taxa de incremento diminui com o

aumento do diâmetro.

Boyd (1950b) verificou que com o aumento da idade das árvores havia um

correspondente aumento das forças compressivas longitudinais transferidas para o

núcleo bem como a duração da sua aplicação. Contudo, devido às reações elásticas da

madeira na região central, as forças eram absorvidas e não se manifestavam mais.

Assim, a proporção de energia de deformação capaz de se manifestar novamente seria

apreciavelmente menor do que aquela de árvores mais jovens, podendo resultar numa

redução de predisposição ao desenvolvimento de rachaduras severas.

Nesse aspecto, Currò e Cividini (1961) estudaram as deformações causadas

pelas tensões de crescimento em E. camaldulensis. Verificaram a ocorrência de uma

redução das deformações à medida que se aumentava o diâmetro das árvores, ou seja,

com o passar do tempo as árvores iam se tornando mais estáveis.

Em relação à variação das tensões de crescimento em função da altura na

árvore, os resultados apresentados pelas pesquisas são os mais diversos possíveis.

Num estudo conduzido por Chafe (1985) em 10 árvores de E. nitens de 8 anos de

idade, medidas tomadas a seis diferentes alturas revelaram que tanto a deformação

periférica de crescimento quanto a tensão de crescimento tinham uma relação inversa

com a altura na árvore. Por outro lado, estudos efetuados em E. regnans também por

Chafe (1981) mostraram existir uma relação direta entre altura e tensão de

                                                
2 LENZ, O.; STRÄSSLER, H. J. Contribution a l'etude de l'ecalfement des billes de hetre (Fagus

sylvatica, L.). Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt für das Forstliche
Versuchswesen, v.35, n.5, p.373-409, 1959.
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crescimento. Outras investigações reportam não haver efeito significativo da altura

(Jacobs, 1945 e Nicholson, 1971) ou haver um efeito representativo porém de

comportamento alternado (aumento até um certo ponto seguido de declínio), conforme

mencionado por Yao (1979).

2.3 Considerações sobre deformações de crescimento

Quando uma tensão é aplicada, por exemplo, na madeira, ela produz uma

deformação, medida como uma mudança dimensional. A deformação é proporcional à

tensão (até o limite de elasticidade), de modo que para uma dada porção de madeira, a

razão de tensão por deformação, expressa como "módulo de elasticidade", é

constante. A tensão de tração é aquela que afasta uma extremidade da outra; a tensão

de compressão junta-as (Kubler, 1987).

A tensão é medida como pressão, isto é, uma força (Newton, N) aplicada a uma

área (metros quadrados, m2). Se a força é aplicada como um peso, isto é, como uma

massa submetida à força da gravidade, então um peso de 1 kg é aproximadamente

equivalente a 9,8 N (Kubler, 1987).

A deformação é medida como uma mudança em dimensão (comprimento) em

termos da proporção do comprimento não tensionado, ou seja, trata-se de uma medida

adimensional ε . Se a medida da alteração é expressa em micrômetros, e o

comprimento não tensionado em metros, o resultado é em unidades de micro-

deformação, µε  (1 µε  = 1 µm/m = 10-6 m/m), conforme Kubler (1987).

Na opinião de Kubler (1987), Jacobs (1938, 1939) fez as duas mais importantes

descobertas no campo das tensões de crescimento. Primeiro, ele percebeu que as

tensões de crescimento têm sua origem na camada cambial onde o fuste das árvores

cresce em diâmetro; é lá que novas células geram as deformações de crescimento

iniciais ou periféricas. Segundo, Jacobs descobriu que as deformações periféricas

permanecem essencialmente as mesmas através da vida da árvore. Estas

constatações tornaram-se mais evidentes a partir das medições de deformações de

crescimento longitudinais em mais de 200 toras de E. gigantea (E. delegatensis) e em

fustes de muitas outras espécies arbóreas.
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Efeitos adversos severos de tensões de crescimento podem ser devidos às

deformações médias elevadas, ou a deformações excessivas em algumas árvores, ou

em partes das árvores. As deformações variam consideravelmente nos eucaliptos

(Kubler, 1987).

Conforme comentado anteriormente, as tensões (e deformações) longitudinais

de crescimento são as mais importantes do ponto de vista da utilização da madeira.

Dessa forma, a seguir são dedicados alguns parágrafos para uma melhor visualização

do fenômeno do ponto de vista de seu comportamento no interior dos fustes.

De acordo com Jacobs (1939), a força de tração longitudinal gerada pelas novas

camadas de madeira comprime toda a madeira mais velha, desta forma reduzindo a

deformação de tração em cada uma das camadas de crescimento anteriores. Os

efeitos das novas camadas se acumulam e as deformações mudam progressivamente

a cada distância a partir da periferia, levando o centro a uma deformação de

compressão crescente. As forças de compressão no centro contrabalançam a tração

perto da casca em cada fase do crescimento. De acordo com Kubler (1987, Figura 1),

as deformações de crescimento longitudinais são quantificadas pela eq. (1), conforme

proposição de Kubler (1959).

( )[ ] Rr n 21   llpl += εε (1)

Onde:

lε : deformação em um ponto qualquer entre a medula e a periferia

lpε : deformação periférica (constante)

R : raio do fuste

r : distância qualquer entre a medula e a periferia

A expressão que quantifica a tensão é idêntica, exceto que a tensão assume o

lugar da deformação, conforme a eq. (2), do mesmo autor.

( )[ ] Rr n 21  p(r) l+= σσ (2)
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As distribuições médias de deformação medidas em poucas árvores ou em

poucas amostras por árvore variam demasiadamente para confirmação da equação.

Os desvios das tensões individuais acontecem por causa de módulos de elasticidade

variáveis e outros fatores que afetam a força associada com uma dada deformação. O

padrão geral de tração perto da superfície e de compressão no centro, porém, tem

sido observado muitas vezes (Kubler, 1987).

Figura 1 - Representação esquemática da distribuição das tensões de crescimento
nos fustes. Áreas sob tensão (cor azul) estão indicadas com o sinal (+) e
as sob compressão (cor amarela) com o sinal (−). À esquerda: fuste
estreito; à direita: fuste largo (adaptado de Kubler, 1987).

Garcia (1992) comenta que a eq. (2) proposta por Kubler em 1959, impõe a

condição de que a tensão de compressão imposta por uma camada em maturação é

uniformemente distribuída sobre a camada de madeira anterior já formada e madura. O
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autor sugere, assim, modelos alternativos de distribuição, que não fazem tal objeção.

Um dos modelos é parabólico e o outro linear, conforme as eqs. (3) e (4),

respectivamente.

Equação do modelo parabólico:

( ) ( )( )2pp(r) Rr fc2 2Rr -fc 3-fc −++= σσσ (3)

Equação do modelo linear:

( )Rr 32- p(r) += σσ (4)

Onde:

σ(r) : tensão num ponto r entre a medula e a periferia da árvore;

σp : tensão de crescimento estimada na periferia da árvore;

fc : resistência da madeira à compressão (ou tensão no limite de resistência à

compressão paralela);

r : ponto qualquer entre a medula e a periferia;

R : raio da árvore tomado na periferia.

Nessas expressões, a tensão pode ser transformada em deformação dividindo-

se pelo módulo de elasticidade.

O modelo parabólico adota a hipótese de que as tensões longitudinais oriundas

da tensão de crescimento se distribuem parabolicamente ao longo do raio da árvore.

Neste caso o ponto de transição não é fixo e depende da tensão longitudinal periférica e

também do limite de resistência à compressão paralela. Este modelo é bastante versátil

podendo-se substituir o valor "fc" na região da medula por qualquer valor desejado, por

exemplo, a tensão de compressão no limite de proporcionalidade (Garcia, 1992). A

Figura 2 mostra o modelo parabólico proposto tomando-se para "fc" o valor de 30 MPa

e o modelo tradicional de Kubler (1959). Observa-se que a maior ou menor

concordância entre esses dois modelos depende do valor adotado para fc e que, na

região da medula, o primeiro resolve com facilidade o problema da singularidade

apresentada pelo segundo.
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Figura 2 - Modelo parabólico proposto e modelo
simplificado de Kubler. Fonte: Garcia (1992).

No modelo linear a hipótese é a de que as tensões de crescimento se

distribuem linearmente no raio da árvore. Observa-se que para σ(r) = 0, a relação r/R é

igual a 0,66, exatamente dois terços do raio (ou um terço a partir da periferia) como já

admitido por muitos pesquisadores. No caso do modelo de Kubler (1959) esta mesma

relação é de 0,61.

A Figura 3 mostra o modelo linear proposto, também em comparação com o

mesmo modelo de Kubler.

Figura 3 - Modelo linear proposto e modelo simplificado de
Kubler. Fonte: Garcia (1992).
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2.4 Conseqüências das tensões de crescimento

As tensões de crescimento ocasionam variados defeitos na madeira. Alguns

deles são facilmente detectáveis enquanto outros são bastante sutis. Na verdade, os

que realmente causam prejuízos econômicos são aqueles que afetam a integridade do

lenho da árvore, uma vez que parte dela se torna inaproveitável para um uso mais

nobre. A seguir acham-se relacionados as opiniões de diversos autores sobre o

assunto.

Observações pioneiras de Jacobs (1938) mostraram haver uma relação entre o

enfraquecimento mais interno de grandes árvores de folhosas e as tensões de

crescimento, devido à formação de um elevado número de planos de ruptura e

diminutas falhas de compressão. O mesmo autor comenta que isso seria o resultado

de quando são aplicadas elevadas forças compressivas, além do limite de elasticidade

da madeira. Finalmente, completa dizendo que o desenvolvimento destas deformações

em folhosas tropicais de baixa densidade foi primeiro observado pelos australianos que

chamaram a madeira afetada de "cerne quebradiço".

Segundo Dinwoodie (1965 e 1966), na madeira em pé as altas tensões internas

podem resultar no desenvolvimento de fendas, as quais tomam a forma de rachaduras

em formato de estrela no centro da árvore e avançam para cima até uma distância

considerável. Isto é o resultado tanto da alta tensão radial como da compressão

longitudinal perto da medula. Nas toras verdes derrubadas há certamente uma maior

probabilidade para o início das fendas, já que a influência impeditiva do tecido

imediatamente abaixo do corte teria sido removida. O centro da árvore tende a

aumentar em comprimento relativamente à periferia e isso resulta em rachaduras

longitudinais, geralmente duas rachaduras formando entre si um ângulo reto e,

posteriormente, encurvamento para fora das extremidades.

Quando toras verdes são serradas, consideráveis movimentos ocorrem nas

peças. Este é especialmente o caso em toras nas quais as tensões não foram

previamente liberadas pelo desenvolvimento de fendas e rachaduras (Dinwoodie, 1965

e 1966). Nota-se aqui que, na realidade, o comportamento das toras é o de encontrar

um novo ponto de equilíbrio para o conjunto de forças atuantes em seu interior, uma

vez que a situação de estabilidade presente na árvore viva foi rompida.
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Ainda segundo Dinwoodie (1965 e 1966), outra manifestação das tensões de

crescimento é a tendência dos fustes inclinados tornarem-se eretos devido à produção

de madeira de reação.

Na derrubada e conversão das árvores em matéria-prima, a presença de

tensões de crescimento pode trazer sérias conseqüências por provocar extensas

perdas de qualidade. Isto fica evidente nas rachaduras de fustes após a derrubada e

nos torcimentos, empenamentos e rachaduras de tábuas durante o desdobro. A

fragilidade da madeira pode também estar associada às tensões de crescimento.

Porém, embora indesejáveis para aplicações comerciais, as tensões de crescimento

são necessárias para o crescimento e desenvolvimento normais da árvore

(Chafe, 1979).

Nicholson (1973) afirma que altos níveis de tensão de crescimento reduzem a

produção pelos seguintes motivos: a) rachaduras de extremidades de tora, as quais

requerem considerável aparelhamento dos produtos feitos a partir delas; b) deformação

das toras e tábuas no serramento, as quais necessitam de resserramento para obter

produtos comercializáveis; c) fragilidade do núcleo central (resultante da tensão de

compressão excessiva), tornando esta porção imprópria quando material de padrão

normal de resistência é requerido. Cita que grandes diferenças no nível médio de

tensões de crescimento foram verificadas entre as árvores avaliadas e que tais

diferenças eram muito mais prováveis de serem genéticas do que ambientais.

Segundo Kubler (1987), as tensões de crescimento e seus efeitos adversos são

piores em folhosas do que em coníferas e parecem ser ainda mais acentuados nos

eucaliptos, nos quais as tensões de crescimento impõem problemas severos em todas

as regiões onde estas árvores são plantadas e esta seria a razão porque o termo

tensão de crescimento apareceu primeiro na literatura na Austrália.

Em um levantamento acerca dos defeitos verificados em plantações de

eucalipto em Nova Gales do Sul, Austrália, Edwards (1973) ressalta que a madeira de

árvores jovens, formada rapidamente, não possui as propriedades notadas em madeira

adulta, conforme a maioria dos relatos da literatura. O autor aponta que defeitos como

rachaduras na madeira jovem e dificuldades de condicionamento são acentuados e

inseparáveis das rotações curtas, dos crescimentos rápidos e dos pequenos diâmetros

dos fustes. Edwards (1973) afirma ainda que tais defeitos são mais pronunciados em
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material de plantações de rápido crescimento, mas também ocorre em árvores

maduras. Enfatiza que a qualidade da madeira pode ser melhorada por mudanças nas

práticas silviculturais, melhoramento genético e aprimoramento da tecnologia de uso da

madeira.

Turnbull (1965) também confirma essas observações, indicando que os efeitos

mais severos de tensão acontecem em árvores de rápido crescimento de certas

espécies, especialmente nos exemplares jovens. Rachaduras drásticas de

extremidades durante ou logo após o corte transversal são relatadas mais

freqüentemente em árvores de folhosas jovens do que em adultas. Árvores grandes

possuem falhas de compressão das fibras (ou cerne quebradiço) mais numerosas em

seus núcleos do que árvores pequenas, devido às tensões de compressão. As falhas

de compressão de forma macroscópica devido a ventos muito fortes são mais

prováveis de se desenvolverem em árvores pequenas. Árvores grandes resultam

menos problemas de distorção no curso do desdobro do que as pequenas. Estes

argumentos são consistentes com a evidência científica que as tensões de

compressão nas árvores tendem a ser reduzidas pela ação plástica das células da

madeira no transcorrer do tempo.

Baena (1982) estudando a utilização de E. saligna e E. grandis de 7 e 9 anos de

idade, respectivamente, para a confecção de sarrafos, observou que do total de 23,97%

do comprimento das peças eliminadas por defeitos (nós, esmoados3, rachaduras,

etc.), 12,26% referiam-se às rachaduras, sendo que desse montante 7,90% eram

devidas às rachaduras de extremidades, provocadas pelo alívio das tensões internas de

crescimento. O E. grandis apresentou maiores proporções de perdas devidas às

rachaduras de topo em relação ao E. saligna, sugerindo que as toras do primeiro

apresentavam maiores níveis de tensões. Em relação às perdas acarretadas por nós, o

E. saligna apresentou maior proporção de perdas em comparação ao E. grandis.

Malan (1995) também afirma que altos níveis de tensões de crescimento nos

eucaliptos da África do Sul são indubitavelmente o fenômeno de crescimento mais

sério afetando a qualidade da madeira, produção e dimensões das peças. Uma

redução nos níveis de tensão nos fustes das árvores certamente seria de longe o mais

                                                
3 "esmoado": canto arredondado decorrente da forma circular da secção transversal da tora (nota
do autor).
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importante melhoramento que poderia ser feito, considerando várias espécies de

eucalipto, com um impacto impressionante na indústria de processamento de madeira.

Segundo Bamber (1977), as tensões de crescimento estão entre os mais sérios

defeitos nos eucaliptos.

Em resumo, pode-se dizer que os problemas diretos mais drásticos associados

à questão das tensões de crescimento da madeira são: rachaduras de extremidades de

toras, rachaduras e empenamentos de peças serradas, cerne quebradiço, rendimentos

industriais mais baixos e redução da dimensão final das peças, implicando em última

análise perdas na qualidade e no lucro.

2.5 Variação natural em eucaliptos quanto às características da madeira para
serraria

Nicholson (1973) foi um dos pesquisadores pioneiros que procurou entender as

diferenças quanto às tensões de crescimento nas árvores de eucalipto. Padrões

definidos de tensão de crescimento longitudinal foram evidenciados ao longo das

circunferências do fuste em árvores de regeneração das espécies E. regnans aos 31

anos de idade e E. obliqua aos 70 anos de idade, na Austrália.

Segundo esse autor, variações no padrão de tensão dentro de árvores, a qual

se desenvolve ao redor de qualquer árvore, pareceram estar intimamente relacionadas

às necessidades de suporte da mesma. Isto foi prontamente demonstrado em árvores

inclinadas ou que apresentavam copas desbalanceadas. Notou que as árvores podiam

alterar seu padrão de tensão para promover pequenas mudanças na orientação

vertical. Comenta o fato de que os eucaliptos, respondendo à necessidade de

mudanças maiores na orientação do fuste, produzem "madeira de reação", a qual está

em um estado ativo de tensão.

No que tange à variação entre árvores, o nível médio de tensão de crescimento

longitudinal na periferia da árvore pareceu variar independentemente tanto da taxa de

crescimento como de fatores ambientais, tais como exposição ao vento, densidade

populacional, sítio e altitude. Grandes diferenças nos níveis médios de tensão

apareceram entre árvores e estas diferenças provavelmente resultaram de uma

combinação de fatores genéticos e ambientais. Diferenças extremas foram observadas

entre algumas árvores adjacentes de E. regnans, obviamente dentro de um mesmo
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ambiente geral, sugerindo que a tensão seria controlada por fatores distintos da taxa de

crescimento e ambiente. Sabe-se, por exemplo, que a densidade da madeira de

E. regnans está sob significativo controle genético. Há evidências de haver substancial

correlação entre esta propriedade e o nível de tensão de crescimento dentro de uma

árvore (Nicholson et al., 1972). Com base nessas constatações, o mesmo autor sugere

parecer razoável, portanto, que as tensões de crescimento estejam, em certo grau, sob

controle genético.

Chafe (1981) investigou na espécie E. nitens o padrão de variação das tensões

de crescimento, deformações de crescimento, módulo de elasticidade, carga máxima e

densidade em relação à altura na árvore. Foram encontradas algumas diferenças em

relação a alguns estudos anteriores, notadamente que as tensões de crescimento

eram maiores próximas ao solo. Porém, a despeito desta distribuição de tensões ser

similar, as tensões permaneceram constantes entre 3 e 6 m antes de decrescer até 12

e 15 m. O autor sugeriu que um decréscimo nas tensões de crescimento com o

aumento da altura (ultrapassado o nível de 8 m) era o padrão geral das tensões de

crescimento nas árvores, possivelmente tornando-se complexo por uma relação

senoidal entre altura e tensões de crescimento. Comenta que o leve aumento

observado nas tensões de crescimento longitudinais até o nível de 8 m, como

mencionado previamente, fortaleceu as evidências que subsidiaram a suposição que

as tensões longitudinais de crescimento teriam evoluído para proporcionar resistência

aos danos de compressão que poderiam ocorrer pela força dos ventos. Isso seria

válido por se esperar um aumento das tensões provocadas pelos ventos com o

aumento da altura na árvore.

O mesmo autor, em outro artigo anterior (Chafe, 1979), afirmou que a

severidade dos problemas associados às tensões de crescimento encontrados na

conversão de espécies arbóreas em produtos madeireiros poderia variar

consideravelmente de um indivíduo para outro. Assim, uma árvore poderia não

desenvolver fendilhados de qualquer significado após ser derrubada, enquanto outra

poderia rachar explosivamente em vários segmentos; ou uma tora poderia ser serrada

com relativa facilidade e dar uma alta produção, enquanto outra poderia mover-se sobre

a plataforma da serra, forçar a serra e/ou produzir uma alta proporção de material

empenado ou rachado. Esta variação foi observada tanto dentro como entre espécies.
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Nesse estudo, o autor considera que enquanto a origem das tensões de

crescimento tinha alguma base teórica na biologia e na física (mecânica), as causas

específicas da grande variabilidade permaneciam bastante desconhecidas. Estudos

relativos a tal variabilidade concentraram-se principalmente nas medições e

investigaram a amplitude da variabilidade. Por outro lado, Jacobs (1945) constatou que

enquanto as tensões de crescimento periféricas variavam consideravelmente entre

indivíduos, esta variação não estava relacionada à idade ou ao diâmetro da árvore.

Nas palavras de Chafe (1979), embora se considerasse que a presença de

tensões de crescimento nas árvores fosse normalmente inevitável e desejável para o

crescimento da árvore, havia ainda questões a serem respondidas acerca da

variabilidade da tensão de crescimento. Algumas indagações que o autor faz em seu

trabalho são: a) Haveria razões evidentes porque duas árvores ostensivamente

similares apresentariam níveis extremamente diferentes de tensão de crescimento ?;

b) Do ponto de vista biológico, seria mais vantajoso para a árvore ter um nível de

tensão de crescimento baixo ou alto ? e c) Da mesma forma, a redução da tensão  de

uma árvore (caso seja factível) altamente tensionada seria muito prejudicial para seu

crescimento ?

O fato das propriedades da madeira de E. grandis exibirem considerável

variação entre e dentro de árvores é bem reconhecido, mesmo entre árvores

crescendo em um ambiente semelhante, sugerindo que a variação em parte seria

devida às diferenças genéticas entre os indivíduos (Malan, 1988c).

Nicholls & Pederick (1979) obtiveram amostras de madeira (centro da tora e da

parte mais externa) e de casca de 10 árvores de seis procedências de E. nitens em um

experimento com 5 anos de idade para estudo, assim como de cinco árvores adultas

dessas mesmas procedências. Foram avaliadas as seguintes características:

espessura da casca, incidência de veios de kino, extensão do cerne, largura dos anéis,

densidade máxima, densidade mínima, proporção de madeira adulta, densidade média,

variação de densidade dentro dos anéis e comprimento médio de fibra, para o xilema e

floema. Os autores encontraram muita pouca variação genética na espécie, embora

considerável variação fosse detectada em cada característica. A média das

densidades da madeira central foi de 576 kg/m3, menor que aquela encontrada para a

madeira da parte mais externa, que foi de 613 kg/m3. Em nenhuma das amostras



19

encontraram-se evidências de formação de veios de kino. Esta foi uma importante

constatação, já que os veios de kino são indesejáveis na madeira, seja a mesma

utilizada como madeira serrada ou para polpação.

De acordo com Northway & Waugh (1999), nos últimos anos o CSIRO

(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Austrália) conduziu

um volume expressivo de trabalhos para investigar a possibilidade de obtenção de

produtos sólidos para uso aparente e para finalidades de engenharia, a partir de

plantações de rápido crescimento no sudoeste da Austrália, das espécies E. regnans,

E. nitens e E. globulus. Trabalhos de pesquisa preliminares estão sendo atualmente

conduzidos investigando o potencial de produção de numerosas espécies de eucalipto

para serem usadas para controlar o nível do lençol freático em áreas de irrigação na

parte continental da Austrália. Estas espécies incluem E. grandis, E. maculata,

E. camaldulensis, E. cladocalix e E. globulus.

Os citados autores comentam que das espécies plantadas no sudeste da

Austrália, o E. globulus tem mostrado possuir madeira de maior resistência, havendo

uma diferença mínima entre o E. regnans e o E. nitens. Isto pode ser atribuído aos

menores tamanhos dos nós e à maior densidade das árvores de E. globulus, o qual

demonstrou ter um maior potencial para a produção de peças serradas para uso em

obras de engenharia. Todas as espécies mostraram um aumento consistente e

significativo em resistência com o aumento da idade. Porém, os autores enfatizam que

o estudo foi conduzido com a predominância de madeira juvenil de baixa densidade e

os produtos serrados freqüentemente continham grandes nós. Considerando-se estes

fatores, os resultados foram consistentes com outros dados publicados.

Ainda segundo os mesmos autores, para produtos aparentes encontrou-se que,

em geral, menos de 5% da quantidade total de madeira produzida tinha uma

classificação de qualidade boa ou superior (incluindo classificações para polimento e

marcenaria). Em mais de 75% dos casos, o defeito limitador de qualidade foi a

presença de "nós". Nós esporádicos foram predominantemente responsáveis pela

desclassificação dos produtos para as três espécies, sendo que no caso do E. regnans

outros defeitos tais como ocorrência de kino (veios ou bolsas), podridão e rachaduras

de secagem foram quase tão prejudiciais quanto os nós.
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O E. globulus tem características de resistência apropriadas para uso como

madeira roliça, mas problemas devidos às rachaduras de extremidades de toras

durante a colheita reduzem a adequabilidade dessa madeira. As rachaduras de

extremidade também criam alguns problemas com a madeira para serraria. Neste

estágio inicial das pesquisas, E. maculata, E. grandis e E. saligna despontaram como

as espécies mais versáteis, apropriadas para uma grande gama de produtos finais

(Northway & Waugh, 1999).

De acordo com Kikuti et al. (1996), a escolha da espécie mais adequada para a

finalidade que se deseja é de fundamental importância, já que as variações de

qualidade da madeira existentes entre as diferentes espécies disponíveis para

reflorestamento são muito grandes. Neste aspecto, além das características

físico-mecânicas, que variam muito de uma espécie para outra, devem ser

considerados os fatores intrínsecos da madeira, como cor e grã, que são

características que influenciam diretamente a qualidade final da madeira beneficiada

obtida. Entre as espécies de eucalipto mais utilizadas, destacam-se por sua cor rósea-

avermelhada espécies como E. grandis, E. saligna e E. resinifera. Já o E. dunnii,

E. globulus ssp. maidenii, E. citriodora e E. maculata apresentam cor mais clara, com

tonalidades que variam do creme ao bege. O E. saligna tem menor tendência ao

rachamento que o E. grandis e o E. globulus ssp. maidenii apresenta grã espiralada.

Em relação ao teor de umidade natural da madeira em eucaliptos, diversas

investigações foram encontradas na literatura. Dois artigos publicados por Oliveira

(1998 e 1999) e uma dissertação de autoria de Lopes (2000) constituem referências

importantes sob esse aspecto.

Segundo Oliveira (1999), a madeira de eucalipto apresenta elevados gradientes

de umidade em seu interior. Estes podem variar entre espécies, árvores e mesmo

dentro de uma mesma árvore na direção medula-casca. Em algumas espécies, tal

variação pode alcançar desde valores muito elevados, como por exemplo de 80 a 160%

de umidade, próximo à medula, até valores entre 40 e 60% nas porções mais

periféricas de um mesmo tronco. Oliveira (1997), estudando sete espécies de

eucalipto, com idades próximas aos 15 anos, encontrou amplitudes de variação da

umidade da madeira no sentido radial em torno de 20% para E. citriodora e E.

paniculata e de até 80% em E. grandis e E. urophylla.
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Lopes (2000), estudando os três padrões fenotípicos básicos presentes no

E. saligna da procedência Itatinga, encontrou os seguintes valores médios para o teor

de umidade natural: 71,03% para o padrão "botryoides", 70,32% para o padrão "meia-

casca" e 81,63% para o padrão "saligna". No total, foram estudadas quatro árvores por

padrão. Constatou não haver influência de posição das amostras sobre o teor de

umidade natural, considerando as quatro posições de amostragem ao longo do fuste

(DAP, 25%, 50% e 75% da altura comercial).

2.6 Controle genético de algumas características da madeira

De acordo com Nicholson (1973), as tensões (deformações) de crescimento

variam dentro de cada espécie, mesmo sob condições ambientais idênticas. Para

Bamber (1977), tensões de crescimento e conteúdo de cerne se constituem em

importantes critérios de seleção no melhoramento para qualidade da madeira e que

mereceriam estudos mais pormenorizados. Em um estudo concebido para determinar

se as deformações de crescimento estavam sob controle genético, Waugh4 citado por

Kubler (1987), encontrou um efeito clonal altamente significativo e também uma

interação altamente significativa entre clone e localidade em oito clones de

Populus deltoides e num híbrido. Grandes variações em tensões de crescimento entre

clones de Populus foram também observadas por Polge5 citado por Kubler (1987).

Bamber (1977) comenta que até essa data, nenhum estudo de herdabilidade de

cerne em folhosas tinha sido relatado. Afirma que a seleção para eliminar o cerne,

como sugerido para a tensão de crescimento, poderia de algum modo ser indesejável

para o bom desenvolvimento da árvore, por influir na sua estabilidade, propondo que a

formação do cerne seria vantajosa para o crescimento da árvore, pelo fato de reduzir a

quantidade de nutrientes requerida para nutrir as células vivas do alburno.

Quanto a uma possível herança do nível de tensão de crescimento, algumas

observações de diversos autores que são reproduzidas a seguir. Nicholson (1973)

argumentou que o efeito do ambiente no desenvolvimento de tensões longitudinais de

crescimento era de importância secundária. Árvores vizinhas apresentando níveis

                                                
4 WAUGH, G. Growth stresses – genetic and environmental influences. Forest Products

Newsletter, n.389, p.3-4, 1972.
5 POLGE, H. Growth stresses in forest trees. Comptes Rendus des Séances de l'Académie

d'Agriculture de France , v.68, n.17, p.1307-1316, 1982.
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altamente variáveis de tensão foram relatadas por Wilkins (1986), ratificando as

suposições de Lenz e Strässler (1959) e Dinwoodie (1966) de que haveria uma forte

influência genética sobre o nível de tensão de crescimento longitudinal. Malan (1984)

mostrou que em árvores de E. grandis havia uma variação genética bastante nítida

entre progênies quanto à tensão de crescimento.

Fernandes (1982 e 1986) na tentativa de entender o controle genético das

tensões internas de crescimento em material propagado por sementes, avaliou cinco

progênies de E. urophylla aos 11 anos de idade, em que nove árvores de DAP próximo

à média foram obtidas de modo a obter um conjunto fenotipicamente uniforme. O nível

das tensões internas de crescimento foi avaliado através do exame das rachaduras da

prancha central. Os resultados demonstraram haver uma grande variabilidade dessa

característica entre os indivíduos das respectivas progênies, a intensidade das

rachaduras era maior no topo dos toretes do que na base e que possivelmente haveria

um alto controle genético da tendência dos toretes racharem nas extremidades, pelo

fato do comportamento diferenciado entre as progênies estar acontecendo dentro de

um ambiente uniforme.

Fernandes (1982 e 1986) publicou outros trabalhos com esse mesmo material

experimental onde relata que não houve correlação entre a intensidade das rachaduras

e a densidade média da madeira medida a 10% de umidade. O autor cita

Barret et al. (1975), os quais desenvolveram estudos no Zimbábwe associando as

rachaduras com algumas propriedades da madeira de E. grandis aos 5,5 anos de

idade, encontrando uma correlação fraca e não significativa (r = 0,36) entre rachaduras

e densidade básica, enquanto que para o E. saligna encontraram uma correlação forte

e significativa (r = 0,80), indicando que para essa espécie as madeiras mais densas

rachariam mais intensamente.

Grandes variações entre árvores são conhecidas para as propriedades da

madeira na espécie E. grandis, mesmo entre árvores crescendo dentro de um sítio

uniforme (Malan, 1988a). Para esse autor, estas variações parecem não se

correlacionar diretamente com mudanças em fatores específicos do ambiente, tais

como temperatura, altitude, latitude, precipitação e propriedades do solo, sugerindo que

uma proporção considerável da variação seria devida aos efeitos genéticos

(Malan, 1991).
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Malan (1988b e 1995) afirma que as rachaduras de extremidades de tora em

E. grandis plantado na África do Sul caracterizam-se por uma enorme variação entre

árvores, mesmo entre árvores crescendo sob condições aparentemente uniformes.

Completa dizendo que é válido, portanto, assumir que as tensões de crescimento estão

até certo ponto sob controle genético. Finaliza comentando que a ausência de drásticas

rachaduras de extremidades foi sempre tida como um critério importante no programa

de seleção de eucaliptos na África do Sul antes das árvores serem aprovadas com

vistas ao melhoramento.

Estudos feitos por Malan (1988c) revelaram variações genéticas significativas

com respeito à densidade da madeira, espiralidade, volume proporcional dos vários

tipos de tecidos, freqüência de vasos, comprimento de fibra e tensões de crescimento.

As estimativas de herdabilidade variaram de 0,30 a 0,54. Correlações genéticas

negativas altamente significativas entre a taxa de crescimento com densidade e

comprimento de fibra foram encontradas, sugerindo que a seleção para o aumento da

taxa de crescimento teria um efeito prejudicial sobre as duas últimas.

Em outra pesquisa, Malan (1991) empregou material obtido de um experimento

de E. grandis de 8,5 anos de idade constituído por 72 progênies de irmãos completos

com 3 repetições. Uma árvore por parcela foi escolhida ao acaso, resultando 216

árvores amostradas para atender as finalidades do estudo. Os resultados indicaram

que diferenças nas propriedades da madeira entre árvores e progênies de crescimento

lento e rápido e suas interações com posição radial, embora estatisticamente

significativas em alguns casos, eram pequenas e de pouca importância prática. Isto

sugere, segundo o autor, que mesmo um aumento substancial na taxa de crescimento

através do melhoramento genético e/ou tratamentos silviculturais apropriados para

melhorar a produção volumétrica por unidade de área, não teria qualquer efeito

detrimental sobre a qualidade da madeira. A pequena influência sobre a densidade foi

especialmente interessante ao se demonstrar que a resistência da madeira de E.

grandis formada a uma taxa rápida, não era inferior à madeira de mesma idade formada

a uma taxa mais lenta, de acordo com o autor. O trabalho indicou ainda que a variação

nas propriedades básicas da madeira de E. grandis era adequadamente descrita pela

análise da densidade básica, comprimento de fibra e algumas propriedades dos vasos

como diâmetro, freqüência e volume porcentual.
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Para as propriedades da madeira verificou-se ainda a ocorrência de variações

significativas entre progênies, sugerindo a existência de controle genético. As

estimativas de herdabilidade obtidas para densidade (0,46, 0,35 e 0,51, dependendo da

posição da amostra – externa, intermediária e interna e 0,47 para o raio completo),

comprimento de fibra (0,62) e diâmetro de vaso (0,51) eram mais ou menos similares

em magnitude àquelas encontradas em um estudo anterior do próprio Malan (1988c).

Existiriam, portanto, segundo Malan (1991), reais oportunidades de se manipular as

propriedades da madeira de árvores jovens em um programa de melhoramento

direcionado para atender as necessidades dos usuários em termos de madeira

proveniente de plantios manejados para rotações curtas.

Os resultados desse trabalho indicaram não haver correlação fenotípica

significativa entre taxa de crescimento e propriedades da madeira e que seria válido,

portanto, assumir que o aumento da produção volumétrica através de métodos

silviculturais não traria qualquer efeito prejudicial nas propriedades da madeira. Porém,

geneticamente, encontrou-se que a taxa de crescimento correlacionou-se de forma

negativa com a densidade da madeira e com o comprimento de fibra, confirmando

dados anteriores apresentados por Malan (1988c).

O fato das estimativas de correlação genética obtidas nesse estudo terem sido

consideravelmente menores em magnitude em relação às investigações anteriores

representa um alento do ponto de vista do autor, significando que a seleção para

aumento da taxa de crescimento poderia não trazer um efeito tão prejudicial na

densidade da madeira e no comprimento de fibra. O tamanho dos vasos foi maior nas

árvores de crescimento mais rápido, mas sua freqüência era mais baixa, resultando

num efeito muito pequeno no volume dos vasos.

Moraes et al. (1997), ao estudarem as relações entre a densidade básica da

madeira e caracteres de crescimento em um teste de progênies de E. camaldulensis

contendo 25 tratamentos e aos 7 anos de idade, também encontrou uma correlação

negativa entre a densidade básica e o DAP (diâmetro à altura do peito).

Por outro lado, Malan (1991) ressalta que aumentar a taxa de crescimento com

a conseqüente redução das idades de rotação certamente resultaria numa prevalência

de propriedades da madeira do tipo juvenil. A homogeneidade dentro das árvores

também poderia ser prejudicada, uma vez que a expressiva variação nas propriedades
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da madeira, especialmente na direção radial, é característica da zona juvenil. Portanto,

melhorar as propriedades da madeira juvenil, reduzir a proporção do núcleo juvenil e

diminuir a variação radial deveriam receber a devida atenção em futuros programas de

melhoramento.

A madeira juvenil apresenta qualidade inferior à madeira adulta, como por

exemplo reduzida resistência mecânica, excessiva contração no sentido longitudinal e

maior propensão a empenamentos (Oliveira, 1999).

Estudos têm indicado que no caso de E. grandis o efeito da taxa de crescimento

nas propriedades da madeira seria mínimo ao se comparar madeiras de idade similar

(Malan, 1991). Porém, o crescimento inicial rápido maximizaria o tamanho do núcleo

juvenil e, portanto, teria um efeito negativo significativo nas propriedades da madeira da

árvore como um todo (Malan & Hoon, 1992).

Wilkes (1984) constatou que em alguns eucaliptos a taxa de crescimento teve

pouca influência quanto à formação de madeira juvenil, sendo que este tipo de madeira

ocupava proporção semelhante em relação ao diâmetro nas árvores de crescimento

acelerado e de crescimento vagaroso. Entretanto, salienta que como as árvores de

crescimento rápido são normalmente colhidas mais cedo, haveria, portanto, predomínio

de madeira juvenil nessas circunstâncias.

Zobel & Jett (1995) citam que a velocidade de mudança de fase juvenil para a

fase adulta está sob forte controle genético, significando que a quantidade de madeira

juvenil pode ser reduzida através do melhoramento. Salientam ainda que a qualidade da

madeira juvenil apresenta grande variação entre as árvores, podendo também ser

aproveitada para fins de seleção. Assis (1999 e 2001) ressalta também que existe

expressiva variabilidade em relação à proporção de madeira juvenil no lenho como um

todo, ao observar que para algumas espécies e indivíduos a idade de início de

formação de madeira adulta pode ser muito diferente.

Na verdade, o que parece ser determinante é a velocidade de mudança da fase

juvenil para a fase adulta, sendo que do ponto de vista do melhoramento genético da

qualidade da madeira, a seleção de árvores que efetuem a transição o mais

rapidamente possível parece ser o mais recomendável, logicamente dentro do grupo de

árvores de crescimento mais rápido.
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No que tange à seleção de árvores para reduzir os efeitos negativos das tensões

de crescimento, Malan & Hoon (1992) tentaram desenvolver um método não-destrutivo

efetivo para descartar árvores quanto às tensões de crescimento no estágio mais

precoce possível em seu ciclo de vida, utilizando a madeira e/ou características da

árvore como indicadores indiretos. As variáveis consideradas foram a densidade da

madeira, algumas propriedades anatômicas e a taxa de crescimento.

Empregando esse método, Malan (1995) reporta que oito progênies de

E. grandis foram selecionadas em um teste de progênies de polinização livre formado

por 99 tratamentos. Quatro dessas progênies apresentaram um desempenho

excepcionalmente bom (contendo baixos níveis de tensões de crescimento), enquanto

as outras quatro apresentaram um desempenho extremamente ruim (contendo altos

níveis de tensões de crescimento), tendo por base a intensidade de rachaduras

verificada nas extremidades das toras. As árvores dessas progênies foram clonadas e

implantaram-se experimentos de campo em dois sítios distintos, a leste de Transvaal,

na África do Sul.

As árvores foram amostradas às idades de 1, 2 e 5 anos para estudar as

inter-relações entre as tensões de crescimento em relação às propriedades da madeira

e às características de crescimento da árvore. Diferenças entre clones foram altamente

significativas para DAP, altura da árvore, nível de tensão e densidade da madeira,

confirmando o fato destas características serem altamente herdáveis. Contudo,

nenhuma relação foi encontrada entre níveis de tensão e as propriedades da árvore ou

de sua madeira. Os resultados não somente indicaram a existência de diferenças

nítidas em tensões de crescimento, através das rachaduras de extremidades de toras

entre os clones jovens, mas que a relação ortete / clone foi acentuadamente forte. Além

disso, o diâmetro à altura do peito e a altura da árvore variaram dentro dos intervalos de

17,1 a 19,1 cm e 22,1 e 23,7 m, mas absolutamente não houve relação com o nível de

tensão, sugerindo que o mesmo poderia ser manipulado geneticamente através da

seleção e clonagem sem prejudicar a taxa de crescimento.

Nessa pesquisa, o autor procurou verificar o efeito da seleção divergente para

nível de tensão de crescimento sobre o comportamento da própria característica e

outras de interesse, de forma a ter resultados contrastantes que possibilitassem obter

conclusões mais abrangentes sobre as inter-relações entre elas. Dessa forma,
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comprovou-se que a seleção para diminuição dos níveis de tensão é efetiva do ponto

de vista de melhoramento e que associar a seleção para aumento da taxa de

crescimento nos indivíduos aparentemente não interfere sobre a primeira.

Estudos efetuados em testes de progênies de polinização controlada e livre

indicaram uma significativa variação entre tratamentos quanto às rachaduras de

extremidades. Os resultados indicaram que a herdabilidade podia ser relativamente alta

(de até 0,50), sugerindo que este defeito seria suficientemente herdável para permitir

sua redução via melhoramento genético. Desde que nenhuma relação foi encontrada

entre os níveis de tensões de crescimento e propriedades da madeira, isto significaria

que progressos poderiam ser alcançados sem qualquer efeito detrimental em outras

propriedades da madeira (Malan, 1995).

Diversos fatores ambientais e genéticos têm sido sugeridos como a causa de

variabilidade de tensões de crescimento. Infelizmente, muito poucos estudos têm sido

direcionados especificamente para esses fatores (Chafe, 1979).

Segundo Malan (1998), atualmente sabe-se pouco sobre os fatores ambientais

e genéticos que afetam os padrões de variação dentro de árvores e entre árvores.

Comenta que existe uma necessidade básica e urgente para desenvolver um

entendimento completo dos fatores que determinam a variabilidade da madeira e

somente quando esses fatores forem conhecidos e precisamente quantificados haveria

uma base sólida para desenvolver programas direcionados para reduzir a variabilidade.

Comentam que no passado o objetivo do melhoramento e da silvicultura estava

focado na maximização do volume de fuste comercializável, enquanto que a qualidade

da madeira era normalmente considerada apenas superficialmente. Segundo os

autores, mais esforços estão sendo agora direcionados com vista ao entendimento dos

efeitos genéticos e de manejo sobre as propriedades da madeira e das fibras (Downes

et al., 1999).
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2.7 Perspectivas de melhoramento genético das características intrínsecas da
madeira

2.7.1 Aspectos gerais

De acordo com Larson (1963), os padrões básicos de variação na qualidade da

madeira são herdáveis, mas o ambiente modifica estes padrões básicos de várias

maneiras. A quantidade e distribuição de crescimento da madeira no fuste são

determinadas em grande parte pelo tamanho da copa e conformação; no curso normal

de competição dentro de uma plantação florestal estes valores de copa são

relativamente estáveis e lentamente modificados com o tempo. A proporção de madeira

juvenil em relação à madeira adulta e a qualidade ou estrutura da madeira dentro do

anel de crescimento, por outro lado, são determinadas pelas flutuações estacionais do

ambiente, que influenciam o crescimento da copa e pode variar rapidamente com o

tempo. Embora seja conveniente dividir arbitrariamente os efeitos de curto prazo dos de

longo prazo para finalidades de estudo, deve-se ter em mente que a separação clara

não ocorre na natureza. Cada flutuação ambiental diária ou estacional pode provocar

uma mudança no crescimento da árvore, mas essas mudanças podem variar

acentuadamente entre árvores individuais. Cada árvore responde ao ambiente que

prevalece dentro dos limites de seu potencial genético e de acordo com o

desenvolvimento da copa ditado pela exposição anterior ao seu ambiente de longo

prazo. Isto se aplica tanto às árvores crescendo em áreas experimentais bem como em

áreas comerciais. As muitas variações nas propriedades da madeira entre progênies

ou procedências, por exemplo, podem ser devidas às diferenças herdáveis em

desrama natural, duração da estação de crescimento ou a outros processos

fisiológicos sutis associados com o crescimento da copa. Porém, estas diferenças

podem também ser parcialmente devidas ao ambiente, pois árvores com diferentes

potenciais genéticos trazidas de outras áreas podem responder ao ambiente local de

formas bastante diferenciadas.

Hillis (1978) relata que desde 1932 na África do Sul, sementes de árvores de

E. grandis selecionadas para várias características vêm sido colhidas

sistematicamente, incluindo rachamento mínimo das toras. A descendência tem

exibido maior uniformidade e menos rachaduras quando cortadas. O autor comenta
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ainda que outros trabalhos consideram que as variações entre árvores são

principalmente devidas a fatores genéticos. Nesse sentido, diferenças significativas nos

níveis de tensão têm sido encontradas em uma série de progênies de polinização

aberta de E. regnans, por exemplo.

Um estudo intensivo foi feito por Malan6 citado por Van Wyk (1980), para

investigar as rachaduras em extremidades de toras em E. grandis e os fatores que

influenciavam este fenômeno. Suas investigações incluíram, entre outras, a distribuição

da tensão de crescimento dentro das toras; a variação nas rachaduras de

extremidades de toras entre regiões, entre árvores e dentro de árvores; a relação entre

rachaduras de extremidades e propriedades da madeira e entre rachaduras de

extremidades e características de crescimento.

Entre os resultados interessantes obtidos nesse estudo, os mais promissores

com respeito à manipulação genética foram os seguintes: a) Uma variação média

significativa entre árvores quanto às rachaduras de extremidades, sugerindo que a

seleção de árvores para rachaduras reduzidas traria resultados positivos; b) Nenhuma

relação aparente entre rachaduras e as propriedades da madeira examinadas,

especialmente densidade, significando que a seleção a favor ou contra o aumento da

densidade da madeira seria feita sem qualquer receio de aumento na quantidade de

rachaduras; c) Nenhuma relação forte entre rachaduras e incremento médio anual,

permitindo progressos na redução de rachaduras de toras pela manutenção de uma

pressão de seleção simultânea para diminuição das rachaduras e para aumento da

produção volumétrica; d) Influência positiva do comprimento da copa sobre as

rachaduras de extremidades, implicando que as técnicas silviculturais deveriam ser

previstas de forma a permitir que as árvores desenvolvessem copas longas; uma copa

maior poderia estar associada a um aumento da produção volumétrica, passível de

manipulação genética.

No programa de melhoramento conduzido na África do Sul, a ênfase principal foi

colocada no melhoramento para produção de madeira serrada, selecionando-se

                                                
6 MALAN, F. S. Algemane studie van endspleting in blokke van Suid-Afrikaans gekweekte

Eucalyptus grandis (W. Hill ex Maiden). Stellenbosch, 1979. 188p. Thesis (M.Sc.) -
University of Stellenbosch.



30

árvores com fustes retos, alta produção volumétrica, tamanho de ramo desejável e

reduzidas rachaduras de extremidades (Van Wyk, 1980).

Num artigo procurando avaliar as perspectivas de melhoramento das

características intrínsecas da madeira de E. grandis, Van Wyk (1980) comenta que a

aprovação das árvores selecionadas (árvores "plus") com finalidades de melhoramento

era bastante lenta no começo dos programas porque as toras de cada árvore tinham

de ser processadas cuidadosamente para estudar a porcentagem de recuperação de

madeira serrada. Isto não era mais necessário a partir do momento que Malan (1979),

citado por Van Wyk (1980), mostrou que a avaliação de campo de rachaduras de

extremidades estava altamente correlacionada com a porcentagem de recuperação de

madeira serrada.

De acordo com Van Wyk (1980), uma árvore selecionada deve ter um volume

maior que a média das árvores circunvizinhas. O fuste da árvore deve ser reto e uma

boa autodesrama também é importante. O tamanho dos ramos deve ser relativamente

pequeno com relação ao diâmetro do fuste e um ângulo aberto dos ramos é desejável,

especialmente na parte superior da copa onde a autodesrama não prevalece. Cada

árvore selecionada deve ser derrubada e cortada em toras de 4 m de comprimento até

20 cm de diâmetro. O aumento da circunferência das toras deve ser medido em todas

as extremidades das toras 72 horas após o seccionamento. Este aumento pode ser

influenciado por fatores externos, por exemplo, sítio e condições climáticas. Portanto,

árvores selecionadas devem ser avaliadas em grupos para áreas específicas, visando

eliminar eventuais vícios de amostragem. Como regra, o aumento médio na

circunferência da tora não deve ser maior que 3,5%.

O mesmo autor relata ainda que as amostras de madeira devem ser tomadas

no topo da tora basal para determinação da densidade da madeira e retração. Árvores

jovens (de até 10 anos de idade) normalmente não racham muito após a derrubada e

seccionamento. Portanto, árvores selecionadas para o pomar de serraria devem ter

idades superiores a 15 anos. Para o programa de melhoramento para rotações curtas,

porém, não se avaliam rachaduras e as árvores seriam aceitas principalmente

considerando a produção volumétrica. Isto permite incluir antecipadamente estas

árvores em testes de progênies do que no caso das seleções efetuadas em idades

mais avançadas.
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As árvores mais velhas, avaliadas para rachaduras de extremidades de tora,

geralmente são propagadas para compor um pomar de sementes clonal. Árvores

selecionadas de plantios jovens são testadas em experimentos que podem ser

convertidos em pomares de sementes por mudas. Quando estas árvores parentais

atingem a maturidade, as rachaduras devem ser avaliadas e tais árvores são então

incorporadas em um teste de progênies criterioso, concebido para que elas passem no

"teste de rachaduras". Assim, seus descendentes teriam um desempenho melhor que

a média obtida a partir dos experimentos de curta rotação (Van Wyk, 1980).

No Sul do Brasil, em avaliações feitas por Assis (1999) foram verificadas

variações genéticas significativas entre procedências para propensão a rachaduras de

topo em E. grandis e E. pilularis, bem como entre clones de E. grandis,  E. saligna e

E. grandis x E. urophylla. Os valores das estimativas de herdabilidade foram altos,

mostrando a possibilidade de se conseguir melhorar geneticamente esta característica.

O autor comenta que atualmente, em virtude da possibilidade de utilização da

clonagem em escala comercial, as variações que se apresentam como as de maior

potencial em programas de produção de matéria-prima para a indústria madeireira são

as variações entre indivíduos. Análises de rotina para a caracterização tecnológica de

clones para serraria, em várias espécies e híbridos, têm demonstrado que os níveis de

variabilidade são extremamente altos para a maioria das características, possibilitando

selecionar árvores com propriedades tecnológicas destacadamente superiores em

relação à média da população.

Assis (1999) enfatiza ainda que as variações verificadas nos diferentes

materiais genéticos ocorrem, na grande maioria das vezes, de forma diferenciada,

fazendo com que dificilmente se consiga encontrar grupos de árvores, ou mesmo

indivíduos, dotados de um número elevado de características desejadas. Diante disto,

a congregação dessas características em uma população ou em indivíduos torna-se

muito importante para possibilitar a seleção de árvores que tenham maior quantidade

de atributos tecnológicos na sua madeira, devendo se constituir o grande desafio dos

programas de melhoramento genético do gênero Eucalyptus voltados à produção de

madeira para a obtenção de produtos sólidos.
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2.7.2 Seleção de progênies

Em um estudo realizado por Wang et al. (1984), chegou-se a um coeficiente de

herdabilidade para a umidade da madeira de 0,60 entre médias de progênies e de 0,28

entre plantas. Nessa pesquisa, foram estudadas 20 progênies de E. grandis de 1,4

anos de idade, num experimento sem repetições e a partir de dois discos obtidos a ¼

da altura da árvore num total de 20 árvores por progênie. Curiosamente não

se detectou nesse estudo qualquer associação entre densidade e umidade da madeira.

A característica rachadura de tora foi avaliada por Malan (1979), citado por Van

Wyk (1980), em um pequeno experimento com progênies de polinização aberta de

E. grandis. Apesar do experimento ser pequeno, o autor encontrou variação significativa

entre progênies. Uma estimativa de herdabilidade de 0,20 foi obtida, resultando um

ganho estimado de 6,4% na redução de rachaduras sobre a média da população.

Em um estudo preliminar tendo por objetivo investigar a variação genética em

algumas características de crescimento e propriedades da madeira entre progênies de

irmãos completos de E. grandis na África do Sul, Malan (1988c) obteve estimativas de

parâmetros genéticos para diversas propriedades da árvore e da madeira. Foram

utilizadas 18 progênies, tendo como critério de escolha a alta taxa crescimento,

provenientes de um teste de progênies de 9 anos de idade com 71 progênies e uma

testemunha comercial de polinização aberta. O experimento foi estabelecido na forma

de látice 8 x 9 com três repetições e parcelas lineares de 10 plantas, ou seja, 30

árvores por progênie. Por ocasião da amostragem, o experimento já tinha passado por

dois desbastes com base na parcela: um desbaste de 40% à idade de três anos

seguido de um desbaste de 33% sobre as árvores remanescentes à idade de 5 anos.

Ao atingirem aproximadamente 9 anos de idade, as maiores árvores das

melhores progênies foram selecionadas para estudo. Este método de amostragem

proporcionou material de tamanho suficiente para estudos de madeira serrada. Devido

ao fato do número de árvores por parcela disponível para o estudo variar entre parcelas

e algumas progênies estarem ausentes em algumas repetições, os dados foram

ordenados em um delineamento não balanceado. O número de árvores adequadas em

tamanho por ocasião da amostragem variou de um a quatro por parcela e resultou um

número total de 139 árvores disponíveis para investigação. Nenhuma tentativa foi feita
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para balancear as árvores nas repetições, mas sim para ter um número

aproximadamente igual de árvores por progênie.

O autor reconhece que o procedimento de amostragem resultou em um

desbalanceamento acentuado na representação das progênies e muito provavelmente

causou algum desvio nas estimativas da variação ambiental e genética. Por esta razão,

comenta que as estimativas obtidas para os vários parâmetros genéticos deveriam ser

vistas com cuidado. Os resultados obtidos, contudo, forneceram algumas tendências

interessantes que poderiam ser comprovadas posteriormente.

Uma variação significativa entre progênies foi encontrada para DAP (diâmetro à

altura do peito), altura total da árvore, espiralidade, densidade básica, porcentagem de

fibras, porcentagem de raios, porcentagem de vasos, freqüência de vasos e

comprimento de fibra. As estimativas de herdabilidade no sentido amplo (entre médias

de progênies) foram 0,30; 0,45; 0,61; 0,45; 0,30; 0,25; 0,14; 0,31 e 0,54,

respectivamente, indicando que ganhos genéticos significativos seriam possíveis

através de seleção e propagação vegetativa.

Correlações genéticas entre as características forneceram valores negativos

representativos para DAP e densidade básica (r = – 1,035), para altura da árvore e

densidade básica (r = – 0,673), para DAP e comprimento de fibra (r = – 0,769) e

também para altura da árvore e comprimento de fibra (r = – 0,781). Fortes correlações

genéticas positivas foram também encontradas para DAP e volume de vasos

(r = 0,801), para DAP e freqüência de vasos (r = 0,673) e para altura da árvore e

volume de fibras (r = 0,609). Tanto DAP e altura da árvore mostraram uma forte

correlação genética negativa com volume de raios (r = – 0,792 e – 0,919,

respectivamente). Excetuando as correlações fenotípicas negativas significativas entre

DAP e comprimento de fibra (r = – 0,202) e entre altura da árvore e volume de raios (r =

– 0,227), nenhuma das outras correlações fenotípicas foi significativa para DAP e altura

da árvore com as propriedades da madeira que mostraram alguma variação genética.

Em outro estudo, avaliando 148 árvores de 27 clones de E. urophylla aos 9 anos

de idade, Schacht e Garcia (1997a e 1997b) e Schacht et al. (1998) relataram que a

medição de rachaduras de extremidades de tora é um método eficiente para a seleção

de árvores com baixa intensidade de rachaduras na madeira serrada (correlação

genética de 0,97), desde que sejam controladas as condições de medição no campo,
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pois podem ocorrer grandes variações devido às interações entre as rachaduras de

colapso e de tensões de crescimento. As herdabilidades no sentido amplo para

rachaduras de extremidade de toras foram elevadas (0,83 e 0,82 para toras protegidas

com saco plástico e desprotegidas, respectivamente). Os autores comentam que a

medição da flecha da costaneira e da vigota desta também é um método eficiente  para

seleção de árvores com menos rachaduras e encurvamentos para a madeira serrada

(correlação genética variando de 0,63 a 1,01). Os autores reforçam novamente que,

caso não sejam cuidadosamente controlados os diversos fatores que atuam sobre as

tensões de crescimento, o melhoramento para esse caráter pode resultar em ganho

reduzido ou muito abaixo do esperado para as rachaduras e empenamentos da

madeira serrada. Os coeficientes de herdabilidade encontrados também foram altos

(0,83) para esses dois últimos caracteres.

Os resultados desse estudo mostraram, enfim que tanto as rachaduras e os

empenamentos de toras e/ou da madeira serrada foram altamente herdáveis e que não

se detectou correlação genética entre DAP e qualquer um desses caracteres de

qualidade de madeira. Também indicaram a existência de altas correlações genéticas

positivas entre rachadura de extremidade de tora e rachaduras de tábuas (r = 0,97 e

0,99 para toras protegidas com saco plástico e desprotegidas, respectivamente) e

entre rachadura de extremidade de tora e encurvamento de tábua (r = 0,69 e 0,45 para

toras protegidas com saco plástico e desprotegidas, respectivamente), permitindo a

realização de uma seleção antes do processamento propriamente dito.

Os autores completam dizendo que considerando que normalmente não é

desejável fazer seleção para árvores de baixa altura total, a relação DAP / Altura Total

(fator de estabilidade) pode ser um método razoável de seleção indireta para tensões

de crescimento. Obtiveram uma estimativa de herdabilidade de 0,62 para esse caráter,

indicando possibilidade de seleção. No caso da seleção direta, o melhoramento para

redução das tensões de crescimento deve ser incluído em etapas mais avançadas do

melhoramento, em condições bem controladas de experimentação, tendo em vista as

dificuldades de avaliação das características associadas a elas.
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2.7.3 Emprego da hibridação interespecífica

No que tange ao emprego da hibridação em eucaliptos como estratégia de

melhoramento, Malan (1993) afirma que pouco é conhecido sobre propriedades e

qualidade da madeira para o caso de híbridos. Sugere que características relativas ao

desenvolvimento de rachaduras, comportamento devido às tensões de crescimento,

diferenças e padrões de variação em densidade, retração e colapso, comprimento de

fibra, propriedades dos vasos, largura do alburno, coloração da madeira, progressão de

rachaduras e fendilhados durante a secagem, penetração de preservativos de madeira

e sua retenção, entre outras, merecem ser estudadas.

Malan (1993) realizou um estudo interessante para investigar as propriedades e

qualidades da madeira de três diferentes híbridos interespecíficos plantados na África

do Sul. Os híbridos examinados foram E. grandis x E. urophylla, E. grandis x

E. tereticornis e E. grandis x E. camaldulensis, os quais foram comparados ao

E. grandis (utilizado como testemunha) em diversas condições ambientais,

representadas por seis testes clonais. A idade de avaliação foi 5 anos e duas árvores

dos três clones híbridos de melhor desempenho no conjunto dos sítios para cada

híbrido foram tomadas ao acaso para se conduzir as avaliações, sendo que para a

testemunha bastaram duas árvores de um único clone.

Em média, segundo o autor, as árvores dos sítios melhores tenderam a

produzir madeira de densidade mais alta do que aquelas oriundas de sítios de

crescimento mais lento, mas nenhuma relação direta entre taxa de crescimento e

densidade da madeira foi encontrada. Todos os híbridos exibiram valores de densidade

intermediários em relação às espécies parentais, as quais são mais aceitáveis que as

densidades das espécies usadas nesses cruzamentos; não tão baixas como é

freqüentemente o caso de árvores jovens de E. grandis, nem tão altas como no caso

das espécies E. camaldulensis e E. tereticornis.

Nesse estudo, nenhum efeito de sítio sobre as rachaduras devidas às tensões

de crescimento foi encontrado, mas as rachaduras variaram significativamente entre os

híbridos. O híbrido E. grandis x E. urophylla foi o que desenvolveu menos rachaduras

de extremidades em comparação com os outros dois híbridos e o E. grandis, sendo

superior também a outras características relacionadas ao processamento mecânico. O
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estudo indicou diferenças marcantes entre sítios em relação à taxa de crescimento e

algumas propriedades e qualidades da madeira. As diferenças observadas entre os

sítios para as propriedades da madeira poderiam ser devidas aos efeitos da interação

genótipo x ambiente, mas um muito maior número de clones, avaliados em um muito

maior número de sítios precisaria ser examinado antes de ser possível fazer

suposições com respeito a esses efeitos, já que em muitos casos tais desigualdades

não puderam ser explicadas apenas por diferenças na taxa de crescimento, conforme

ressalta Malan (1993).

Ainda segundo Malan (1993), ao se empregar clones, seja de híbridos ou de

espécies puras, conhecer os efeitos da interação genótipo x ambiente é de vital

importância para os melhoristas decidirem se um clone promissor seria adequado para

uma ampla gama de sítios ou se certos clones deveriam permanecer restritos a

somente certas áreas.

 De acordo com Assis (2001), a reunião das propriedades de interesse para

serraria em indivíduos que efetivamente apresentem ganhos para a indústria pode ser

obtida de forma rápida e eficiente mediante a produção de híbridos interespecíficos.

Contudo, em virtude do alto grau de heterozigosidade verificada nas diversas espécies

de eucalipto, as plantas obtidas a partir de sementes híbridas são heterogêneas, não

sendo indicadas para estabelecimento de plantios comerciais. O autor completa

dizendo que é de fundamental importância o uso da propagação vegetativa como

estratégia para capturar os efeitos da heterose, homogeneizar a matéria-prima e

capitalizar os ganhos do melhoramento, transformando os plantios de eucalipto

realmente vantajosos para os produtores e os consumidores de madeira.

Assis (1999 e 2001) comenta que a hibridação de eucaliptos oferece inúmeras

possibilidades em termos de tipos de cruzamentos, desde o mais simples envolvendo

duas espécies, passando pelos híbridos de três espécies até compostos de múltiplas

espécies. Há ainda a alternativa de se utilizarem os retrocruzamentos para aumentar a

participação do genoma do pai recorrente na composição híbrida almejada

pelo melhorista. Nos estágios de desenvolvimento de materiais promissores,

recomenda inclusive o uso de clones híbridos superiores para a realização de

cruzamentos.
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Uma particularidade interessante observada na hibridação de eucaliptos é a

manifestação de ação gênica do tipo intermediária para algumas características de

importância tecnológica, como a densidade básica, a qual reflete inúmeras outras

propriedades físico-mecânicas da madeira. Porém, conforme observado na literatura,

há carência de estudos que indiquem o tipo de ação gênica predominante para

atributos que qualificam a madeira para o processamento mecânico. Outra importante

particularidade observada na produção de híbridos de eucalipto é a faixa de variação

encontrada na descendência para as características de interesse, possibilitando que

sejam encontrados indivíduos transgressivos que superam acentuadamente o parental

superior, aumentando as chances de sucesso dos programas de melhoramento.

2.8 Comentários finais

Conforme foi notado no decorrer da revisão de literatura, são várias as

características da madeira de importância direta para o processamento mecânico.

Porém, sem dúvida, as tensões de crescimento e seus efeitos desempenham papel de

destaque.

O conhecimento acumulado sobre o assunto em pauta é expressivo na

literatura mundial, contudo, existem tópicos de grande interesse que permanecem

apenas parcialmente cobertos pelas pesquisas. Especificamente sobre tensões de

crescimento, existem deficiências sobre como trabalhar essa característica sob o

enfoque do melhoramento genético, apesar de questões do tipo origem, função,

conseqüências, variabilidade e outras estarem bem compreendidas.

Em anos recentes houve considerável progresso na experimentação florestal e

nos procedimentos de amostragem com o intuito de avaliar as propriedades da

madeira, o que contribuiu acentuadamente para o aumento da confiabilidade das

informações, interpretação e abrangência dos resultados. Tem-se verificado uma

tendência de crescimento do número de trabalhos publicados sobre o assunto, pois a

madeira de eucalipto é considerada uma substituta natural das madeiras nobres de

folhosas de espécies nativas.

Um esforço conjugado de diversas áreas de pesquisa é necessário para se

obter progresso no uso da madeira de eucalipto para processamento mecânico. Entre
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as áreas que podem fornecer subsídios que suportem as demandas por pesquisas

destacam-se o manejo florestal, o melhoramento genético, a fisiologia e bioquímica e a

tecnologia de produtos florestais madeireiros.

Existem muitos pontos de vista conflitantes na literatura sobre como melhorar a

qualidade da madeira para serraria. Isso sinaliza uma carência de investigações que

corroborem ou contestem as evidências advindas de trabalhos anteriores ou, ainda,

uma falta de compreensão lógica dos resultados obtidos.

Algumas particularidades e necessidades detectadas são as seguintes:

indicativos de herdabilidades médias a altas para muitas características da madeira de

interesse para serraria; falta de mais estudos básicos (coeficientes de variação

genético e fenotípico, tipos de ação gênica, efeitos da seleção precoce, correlações

genéticas e fenotípicas, entre outros); a variabilidade genética disponível é muito ampla;

estabelecimento de procedimentos práticos de seleção direta ou indireta;

compreensão mais profunda dos fatores ambientais e genéticos que provocam as

variações; entendimento dos efeitos da interação genótipos x ambientes e melhor

definição da questão de amostragem, tamanho das parcelas e número de repetições.

Na medida em que novos trabalhos vão sendo efetuados, certamente muitas

dúvidas e aspectos conflitantes serão melhor esclarecidos. Isso possibilitará que os

produtores de madeira como matéria-prima industrial sejam beneficiados, assim como

os usuários dos produtos acabados, tanto no que diz respeito à quantidade

disponibilizada quanto ao aprimoramento da qualidade.



3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 MATERIAL

Identificação do Experimento: AE-206 (Teste de progênies de E. grandis,

procedência Fazenda Cara Preta e origem Atherton - QLD, Austrália), pertencente à

Empresa Votorantim Celulose e Papel.

Descrição Sucinta do Material: A população original (geração F0), estabelecida no

interior do Estado de São Paulo (na região de Ribeirão Preto, em área experimental da

Votorantim Celulose e Papel), é oriunda da macro-região de Atherton, Queensland,

Austrália (latitude aproximada de 16o35' S e altitudes entre 900 e 1.000 m). Apresenta

grande potencial adaptativo e de produção para as condições subtropicais e tropicais

do Brasil. As progênies do experimento foram obtidas dessa população, em trabalho

conduzido pela própria empresa detentora do material, após a eliminação das árvores

inferiores visando a sua transformação em Área de Produção de Sementes (APS). As

progênies avaliadas, portanto, originaram-se do intercruzamento das árvores

remanescentes e de bons padrões fenotípicos, representando a geração filial do

material original introduzido no País.

Local de Instalação: Altinópolis-SP.

Coordenadas Geográficas e Caracterização Edafo-Climática do Local de

Instalação:

Latitude: 21o 04'42" S;

Longitude: 47o 22'02" W;

Altitude: 703 m;
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Precipitação média anual (1994 a 2000): 1.276 mm;

Freqüência de geadas (1994 a 2000): 2,4 por ano;

Temperatura média anual (1994 a 2000): 23,8o C;

Tipo de clima: Cwa, segundo a classificação internacional de W. Köppen;

Tipo de solo: Neossolo Quartzarênico.

Data de Instalação: 22/05/1992.

Idade na Avaliação: 8 anos.

Época de Avaliação: agosto a outubro de 2000.

Delineamento e Condições Gerais do Experimento: Os dados foram obtidos de

dois experimentos (m1 + m2 = m = 2) em Blocos ao Acaso, contendo no total 41

progênies distintas (p1 + p2 = 20 + 21 = 41), ambos com três repetições (r = 3),

parcelas lineares de seis árvores e, adicionalmente, uma, duas ou três posições (h = 1,

2 ou 3, dependendo da variável) de tomada das observações na árvore. Como as

parcelas foram estabelecidas originalmente com seis plantas, dezoito plantas por

progênie compunham o estande inicial. Porém, como foram utilizadas duas plantas por

parcela no estudo, cada progênie foi finalmente avaliada por seis árvores (duas árvores

por repetição). O espaçamento inicial entre plantas era de 3 x 2 m, ou seja,

aproximadamente 6 m2 de área por planta.

A taxa de sobrevivência média das árvores no teste era de 70%. A despeito da

taxa de sobrevivência não ser excelente, considerando-se que para atender os

propósitos do trabalho 6 árvores por progênie formavam ao final um lote possível de ser

trabalhado com os recursos disponíveis, esse nível de sobrevivência não se tornou

impeditivo para que se formasse uma amostra representativa e se mantivesse um

adequado padrão de qualidade nas avaliações.

Portanto, o teste de progênies utilizado para o desenvolvimento do presente

estudo foi submetido a uma intervenção preliminar. As duas melhores árvores que

foram estudadas dentro de cada parcela (as que congregavam maior aptidão com base

na avaliação visual de sanidade, crescimento e forma) formaram ao final um conjunto

composto por árvores consideradas mais aptas para serraria. Esse procedimento foi
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imposto pela própria natureza das características a serem avaliadas, focadas na

qualidade da madeira para processamento mecânico. Nessas circunstâncias, as

árvores inaptas, ou seja, as de menor diâmetro, foram desconsideradas pelo fato de

não ser possível o processamento das eventuais toras obtidas. Essa imposição

intrínseca reduziu a amostragem como um todo, sendo na verdade formada uma

subpopulação dentro da população original, composta apenas por árvores de maior

aptidão visual para serraria. Assim, o tipo de estudo só se tornou viável a partir da

escolha de árvores que atendiam as exigências inerentes ao método de avaliação.

A Figura 4 apresenta uma visão geral área experimental, com as árvores

destinadas às avaliações marcadas com tinta branca.

Figura 4 - Vista geral do experimento, com destaque para as
árvores identificadas com marcas (letra "X") e números (1
a 41), as quais deram continuidade ao estudo. Nota-se
também ao nível do solo as plaquetas de madeira com a
identificação original das parcelas experimentais.
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3.2 MÉTODOS

3.2.1 Detalhamento dos procedimentos de manuseio das toras

Derrubada das Árvores: Efetuada através do uso de motosserra, no esquema de um

operador e um ajudante.

Seccionamento das Toras e Retirada dos Discos: Utilizou-se nesta operação trena,

gabarito e motosserra.

Baldeio: Uso de carreta tracionada por trator agrícola, sendo as toras transportadas

manualmente do chão até a plataforma do implemento.

Carregamento e Transporte: Para a operação de carregamento das toras utilizou-se

uma grua acoplada a um trator agrícola. Na operação de transporte das toras

propriamente dita, desde o talhão até o pátio da serraria, foi empregado um caminhão

trucado.

Descarregamento: Para a remoção da carga do caminhão foi utilizado um trator

apropriado para operar em pátios industriais, dotado de grua de grande capacidade de

trabalho.

Desdobro: O processamento mecânico das toras foi efetuado na serraria industrial da

Eucatex S/A Indústria e Comércio, localizada no município de Salto-SP, a qual realiza

suas atividades segundo o fluxograma de operações representado na Figura 19

(Apêndice).

Todas as atividades acima citadas foram escalonadas por repetição, de forma a

manter fundamentalmente um adequado controle da qualidade das operações no

campo, serraria e laboratório. Com isso, também se racionalizou o trabalho dos

operadores, equipamentos e laboratoristas, minimizando-se possíveis efeitos

indesejáveis nos procedimentos previstos.
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A Figura 5 mostra as denominações adotadas na identificação das toras e dos

discos (incluindo as cunhas) utilizados na caracterização tecnológica do material

experimental, bem como as indicações aproximadas das posições de amostragem em

termos de distância em relação ao nível do solo. A identificação de cada tora (primeira

tora: tora 1; segunda tora: tora 2) e suas respectivas posições (extremidades) base e

topo foram efetuadas nas faces de corte com tinta látex branca. A posição base

recebeu um código alfa-numérico, identificando a progênie e a tora, enquanto a posição

topo foi inteiramente recoberta com tinta. Dessa forma, mesmo após o processamento

das toras, foi possível reconhecer a orientação das tábuas quanto às suas posições

base e topo. A identificação dos discos foi realizada através do número da progênie, do

número da árvore e da respectiva posição; as cunhas de cada disco foram

identificadas por letras. Nesse caso, para as marcações, utilizou-se lápis cópia.

Figura 5 - Posições de retirada das toras e dos discos nas árvores para a
caracterização da madeira. Significado das abreviaturas: UN - Umidade
Natural, Db - Densidade Básica. As letras A, B, C e D identificam as cunhas.
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3.2.2 Avaliações tecnológicas das toras

Diâmetros (Com e Sem Casca): essas mensurações foram realizadas com trena,

sendo tomadas duas medidas aproximadamente perpendiculares entre si (maior e

menor diâmetro de cada extremidade, com o intuito de se obter um valor médio), para

se determinar um valor médio final das duas extremidades, conforme indicado nas

eqs. (5) e (6).

2
dD

D
c/cc/c

c/c
+

= (5)

Unidade: cm

Onde:

Dc/c : diâmetro médio com casca (cm) da extremidade maior (base);

dc/c : diâmetro médio com casca (cm) da extremidade menor (topo).

2
dD

D
s/cs/c

s/c
+

= (6)

Unidade: cm

Onde:

Ds/c : diâmetro médio sem casca (cm) da extremidade maior (base);

ds/c : diâmetro médio sem casca (cm) da extremidade menor (topo).

Volumes (Com e Sem Casca): a partir dos diâmetros obtidos com e sem a casca,

foram calculadas as respectivas áreas com e sem casca das duas extremidades, as

quais geraram um valor médio, que por sua vez multiplicado pelo comprimento da tora

(medido com trena), permitiram o cálculo final do volume, de acordo com as

eqs. (7) e (8).

f  C  
2

sS
V

c/cc/c
c/c ⋅

+
= (7)

Unidade: dm3
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Onde:

Sc/c : área com casca (cm2) da extremidade maior (base);

sc/c : área com casca (cm2) da extremidade menor (topo);

C : comprimento da tora (cm).

f : fator de correção de unidade, equivalente a 0,001.

f C  
2

sS
V

s/cs/c
s/c ⋅

+
= (8)

Unidade: dm3

Onde:

Ss/c : área sem casca (cm2) da extremidade maior (base);

ss/c : área sem casca (cm2) da extremidade menor (topo);

C : comprimento da tora (cm);

f : fator de correção de unidade, equivalente a 0,001.

Diâmetro Médio do Cerne: foram tomadas com trena duas medidas perpendiculares

entre si (maior e menor diâmetro do cerne de cada extremidade, com o intuito de se

obter um valor médio), para se determinar posteriormente um valor médio final das

duas extremidades, conforme a eq. (9).

2
dD

D
cc

c
+

= (9)

Unidade: cm

Onde:

Dc : diâmetro médio do cerne (cm) da extremidade maior (base);

dc : diâmetro médio do cerne (cm) da extremidade menor (topo).

Espessura Média do Alburno: obtida por diferença entre o diâmetro médio sem casca

e o diâmetro médio do cerne, sendo o valor obtido multiplicado pelo fator ½ , segundo a

eq. (10).

( ) ( )21 DDE cs/cA −= (10)
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Unidade: cm

Onde:

s/cD  : diâmetro médio da tora sem casca (cm);

cD  : diâmetro médio do cerne (cm).

Relação Alburno/Cerne: a partir do diâmetro médio do cerne e da espessura média

do alburno foram determinadas as áreas do cerne e do alburno (com base nas

fórmulas de cálculo de superfícies do círculo e da coroa), cujos valores possibilitaram

estabelecer a relação alburno/cerne quanto à área, como indicado na eq. (11).

C

A
A/C

S
S

Rel = (11)

Unidade: adimensional

Onde:

SA : área do alburno (cm2);

SC : área do cerne (cm2).

Teor de Casca: calculado a partir da diferença entre os volumes de tora com e sem

casca em relação ao volume total da tora com casca, em termos porcentuais,

conforme mostrado pela eq. (12).

100 
V

 V- V
TC

c/c

s/cc/c
= (12)

Unidade: %

Excentricidade de Tora: a partir da determinação do comprimento do maior e menor

raios na direção do maior diâmetro, em cada uma das duas extremidades,

estabeleceu-se um quociente entre essas duas medidas que propiciou a medida de

excentricidade das extremidades. A excentricidade média da tora foi fornecida pela

média das excentricidades das extremidades, segundo a eq. (13).
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( )
2

rt
Rt 

 rb
Rb

E
+

= (13)

Unidade: adimensional

Onde:

Rb e rb: raio maior e raio menor da base (cm), respectivamente;

Rt e rt: raio maior e raio menor do topo (cm), respectivamente.

Rachaduras de Extremidade de Tora (Convertidas em Índices): estas avaliações

foram efetuadas no menor tempo possível após a derrubada da árvore, de forma a

minimizar principalmente os efeitos de secagem e colapso na face de corte. Não foram

levadas em consideração as rachaduras de secagem, as provocadas por cisalhamento

oriundo da torção da árvore no princípio do tombamento nem as de fendilhamento

devidas à flexão da árvore. As medidas foram efetuadas em cada uma das

extremidades (Base e Topo) da primeira tora, obtida de acordo com o seccionamento

da árvore mostrado na Figura 5. Os procedimentos de avaliação sugeridos permitiram

a geração de diversos Índices.

a) Índice de Rachaduras de Extremidade de Tora - 1 (IRET-1): baseado em Lima

(2000), consiste numa relação entre a área ocupada pelas rachaduras e a área total da

secção transversal que contém essas rachaduras, conforme a eq. (14).

( )
100 

4
.D

.CA 
1-IRET 2

i i

π
∑

=
(14)

Unidade: %

Onde:

Ai : abertura máxima (cm) da rachadura i (i = 1,..., n);

Ci : comprimento (cm) da rachadura i (i = 1,..., n);

D : diâmetro médio da secção transversal (cm) que contém as rachaduras;

n : número de rachaduras encontradas na extremidade da tora.
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Na proposta original, as rachaduras com formato retangular, trapezoidal ou

elíptico eram consideradas como duas rachaduras triangulares adjacentes, implicando

na adoção de um fator de multiplicação igual a ½ , o que não foi usado na presente

situação pelo aspecto delgado das rachaduras, observado em 100% dos casos.

b) Índice de Rachaduras de Extremidade de Tora - 2 (IRET-2): proposto por Crêspo

(2000), consiste numa relação entre a área da rachadura de maior largura

(supostamente a mais crítica) e a área total da face de corte, de acordo com a eq. (15).

100 

4
.D

C .A 
2-IRET 2π=

(15)

Unidade: %

Onde:

A : máxima abertura (cm) da rachadura mais larga;

C : comprimento (cm) da referida rachadura;

D : diâmetro médio da secção transversal (cm) que contém a rachadura.

c) Índice de Rachaduras de Extremidade de Tora - 3 (IRET-3): a partir da

metodologia proposta por Wilson (1985), as rachaduras são agrupadas em 4 classes

de comprimento, com base na distância que elas alcançam a partir da medula, no

plano da secção transversal. As classes estão representadas no Quadro 1.

Classe Comprimento das Rachaduras Peso

1 iguais ao raio da secção transversal 1,00
2 menores que o raio, porém maiores que ¾ deste 0,75
3 menores que ¾ do raio, porém maiores que ½ deste 0,50
4 menores que ½ do raio, porém maiores que ¼ deste 0,25

Quadro 1 - Classes de rachaduras em função de seu comprimento e respectivos
pesos atribuídos (IRET-3).

O IRET-3 foi determinado pela eq. (16), a qual representa a relação entre a área

total de rachaduras e a área da secção transversal que contém essas rachaduras.
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( )
100 

D . 
.PA 

3-IRET
ii

π
∑

= (16)

Unidade: %

Onde:

Ai : abertura máxima da rachadura (cm) da classe de comprimento i (i = 1,...,4);

Pi : peso da rachadura da classe i (i = 1,..., 4);

D : diâmetro médio da secção transversal (cm) que contém as rachaduras.

d) Índice de Rachaduras de Extremidade de Tora - 4 (IRET-4): baseado na

metodologia proposta por Conradie (1980), consiste na medição da abertura máxima

de cada rachadura e classificação segundo duas classes de comprimento, conforme o

Quadro 2.

Classe Comprimento das Rachaduras Peso

1 iguais ao raio da secção transversal 1,00
2 menores que o raio 0,50

Quadro 2 - Classes de rachaduras em função de seu comprimento e respectivos
pesos atribuídos (IRET-4).

O IRET-4 foi determinado pela eq. (17), conforme descrição a seguir.

( ) D 0,01. . .PA 4-IRET ii∑= (17)

Unidade: cm2

Onde:

Ai : abertura da rachadura (mm), suposta retangular, pertencente à classe de

comprimento i (i = 1 ou 2);

Pi : peso da rachadura da classe i (i = 1 ou 2);

D : diâmetro médio da secção transversal (cm) que contém as rachaduras.
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e) Índice de Rachaduras de Extremidade de Tora - 5 (IRET-5): baseado na

metodologia original proposta por Malan (1984) e posteriormente modificada por Garcia

& Lima (2000), consiste na medição da máxima abertura de cada rachadura que atinge

a periferia e classificação das demais rachaduras segundo as classes de comprimento

descritas no Quadro 3.

Classe Comprimento das Rachaduras Peso

1 menores que o raio e maiores que ¾ deste 0,75
2 menores que ¾ do raio 0,50

Quadro 3 - Classes de rachaduras em função de seu comprimento e respectivos
pesos atribuídos (IRET-5).

A rachadura que tiver comprimento igual ao raio ou que atinge a periferia tem

somado valor de sua abertura a quantia de uma unidade. O resultado é então somado

aos pesos diretos das rachaduras que não atingem a periferia.

O IRET-5 foi determinado pela eq. (18).

( )[ ]{ }
π
2

 
D . 0,01

  1AP   
5-IRET

ii ++Σ
= (18)

Unidade: %

Onde:

Ai : abertura da rachadura (mm) medida na periferia da tora;

Pi : peso da rachadura da classe i (i = 1 ou 2);

D : diâmetro médio da secção transversal (mm) que contém as rachaduras.

f) Índice de Rachaduras de Extremidade de Tora - 6 (IRET-6): baseado na

metodologia proposta por Bariska (1990), consiste na medição do comprimento de

cada rachadura e do diâmetro da extremidade que contém as respectivas rachaduras.

O IRET-6 foi determinado pela eq. (19).

D
C 

6-IRET
i∑

= (19)
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Unidade: adimensional 
 
Onde: 

Ci : comprimento (cm) da rachadura i (i = 1,..., n); 

D : diâmetro médio da secção transversal (cm); 

n : número de rachaduras encontradas na extremidade da tora. 

Todas as toras tiveram as suas extremidades protegidas com sacos plásticos 

impermeáveis a fim de atenuar a perda de umidade, funcionando como uma câmara 

úmida. Esse procedimento foi efetuado tão logo se encerraram as avaliações de 

rachaduras de extremidades das toras. As embalagens só foram removidas na esteira 

de transporte da serraria, imediatamente antes do desdobro. Com isso, minimizou-se o 

efeito da secagem, retração e colapso das fibras da madeira durante os dias que 

antecederam o transporte e mesmo durante o transporte rodoviário por caminhão. A 

Figura 6 mostra as extremidades protegidas das toras selecionadas. 

 

Figura 6 - Aspecto das toras ainda no campo e devidamente 
protegidas por sacos plásticos resistentes para preservar 
a umidade natural até o momento do desdobro na 
serraria. O tempo máximo de proteção pelas embalagens 
foi de 7 dias.   
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3.2.3 Avaliações tecnológicas dos discos

Densidade Básica: obtida a partir de discos de madeira de 2 a 3 cm de espessura e

sem casca, retirados em diferentes posições do fuste quando a árvore foi derrubada e

seccionada em toras. De cada disco retiraram-se duas cunhas opostas, sendo

avaliadas independentemente.

Para a determinação desta variável, empregou-se o método da balança

hidrostática, ou seja: a) Cunhas (sem casca) são imersas em água até a completa

saturação; b) Determina-se o peso imerso em balança hidrostática das amostras

saturadas (PI); c) Enxuga-se a superfície das amostras e determina-se imediatamente

o peso úmido (PU); d) Colocam-se as amostras em estufa para completa remoção da

água da madeira, a uma temperatura de trabalho de 103oC ± 2 oC e e) Determina-se o

peso seco das amostras (PS).

As leituras de PS, PU e PI foram originalmente feitas em gramas, com precisão

de duas casas decimais e, como a densidade básica, no presente trabalho, está

expressa em kg/m3, aparece o fator 1000 na fórmula. A densidade básica é finalmente

calculada a partir da eq. (20).

1000 
PI - PU

PS
Db = (20)

Unidade: kg/m3

Teor de Umidade Natural: avaliado através da pesagem conjunta das duas cunhas

opostas restantes dos discos de 2 a 3 cm de espessura, previamente embaladas em

saco plástico impermeável. No caso em que houve condensação de vapor no interior

da embalagem (inicialmente seca), a mesma foi pesada na condição úmida. Por

diferença, calculou-se a massa de água contida em seu interior, a qual foi

acrescentada à massa das respectivas cunhas. Posteriormente, as cunhas foram

secas até peso constante, permitindo o cálculo porcentual do teor de umidade natural.

A eq. (21) determina o valor almejado.

100 
PS

PS - PU
 UN seca) (base = (21)

Unidade: %
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3.2.4 Avaliações tecnológicas das tábuas

Comprimento, Largura e Espessura:  o comprimento estipulado foi de 260 cm; a

espessura ficou entre 2,5 e 2,6 cm e a largura foi definida pelo bitolador da serra de fita

dupla, sendo regulado para operar nas medidas de 10,0 cm ou 15,0 cm, em função do

diâmetro da tora. Dessa forma, a variável largura teve sua influência minimizada na

quantificação indireta das tensões de crescimento via rachaduras e encurvamento de

tábuas. Todas as tábuas úteis do bloco principal (as quais foram obtidas por intermédio

de cortes tangenciais simultâneos) foram avaliadas. As posições das tábuas na tora

não foram alteradas no momento em que saíram da serra circular múltipla. As Figuras

7 e 8 ilustram, respectivamente, o momento da passagem da tora pela serra de fita

dupla e o momento em que a mesma estava na iminência de ser convertida em tábuas

pela serra circular múltipla de dois eixos.

Figura 7 - Detalhe da operação de passagem da tora pela serra de fita dupla para a
obtenção do bloco principal, com a remoção das duas costaneiras. A
distância entre as serras foi regulada para 10,0 cm ou 15,0 cm.
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Figura 8 - Detalhe do momento que antecede a passagem da tora pela
serra circular múltipla a fim de gerar tábuas de igual
espessura. As serras integrantes do cabeçote do
equipamento foram regularmente espaçadas para
confeccionar tábuas com espessura entre 2,5 e 2,6 cm.

Flechas do Encurvamento e do Arqueamento: as flechas do encurvamento

(empenamento longitudinal da face) e do arqueamento (empenamento longitudinal da

borda) foram medidas em cada uma das peças serradas. Como tais empenamentos

sofrem pouca influência da secagem, as flechas puderam ser medidas nas tábuas

alguns dias após o processamento. Empilharam-se as tábuas de modo "em pé"

(apoiada na sua borda) para minimizar as modificações nas flechas.

Como instrumento auxiliar para as medidas utilizou-se um perfil (régua) de

alumínio de 3,50 m x 2,5 cm x 5,0 cm como referência indeformável, por ser leve e de

grande rigidez, a qual encostada de modo eqüidistante das extremidades da tábua

possibilitou a realização da leitura da flecha propriamente dita. A flecha equivale ao

afastamento existente entre o ponto central da peça (face côncava), tomado

perpendicularmente em relação ao perfil de alumínio, o qual define a posição original

não deformada. A medição da flecha do encurvamento foi efetuada com a tábua "em

pé", para que não houvesse efeito de seu próprio peso e do peso da régua sobre a
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medida; no caso da flecha do arqueamento, a tábua pôde ficar "deitada" (apoiada na

sua face) para a realização da medição.

A Figura 9 mostra a forma correta de empilhamento e tabicamento das tábuas

para que pudessem ser avaliadas posteriormente em relação aos empenamentos.

Após processamento de todas as toras, de imediato se processou a delimitação das

rachaduras de extremidades das tábuas, devido à influência da secagem. Foi

necessário, portanto, remontar a pilha da mesma maneira novamente para que

oportunamente as flechas de encurvamento e arqueamento fossem avaliadas. Para

cada lote (correspondente a cada repetição no campo), o trabalho de avaliação das

rachaduras e empenamentos foi completado em 4 dias.

Figura 9 - Disposição das tábuas (condição verde) adotada durante o
empilhamento, visando minimizar a influência do peso da
própria carga nos empenamentos.
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Um ajuste nas leituras das flechas do encurvamento e do arqueamento foi

efetuado com base nas proposições de Garcia7, que constatou que a relação entre

comprimento da tábua ("L") e o valor da flecha de encurvamento ou de arqueamento

("f") tem relação direta, mas não proporcional. A título de exemplo, ao se reduzir pela

metade o comprimento de uma peça hipotética, a flecha diminui em quatro vezes. Da

mesma forma, ao se reduzir o comprimento original da peça em quatro vezes, a flecha

diminui em dezesseis vezes. Portanto, a proporção de redução da flecha é o quadrado

da proporção de decréscimo do comprimento da peça. A Figura 10 mostra, de forma

esquemática, o que foi explicitado acima.

Figura 10 - Representação das flechas (realçadas no comprimento para fins
meramente ilustrativos) sob diferentes pontos de referência de uma peça
serrada com comprimento arbitrário de 2 m.

Dessa forma, as leituras das flechas de encurvamento ou arqueamento ("f")

foram todas corrigidas para o comprimento padrão de 260 cm da peça, através da

eq. (22) descrita em seqüência, devido às pequenas variações verificadas (± 10 cm).

2L . kf = (22)

Unidade: mm

Onde:

k : constante definida pela deformação de crescimento medida na periferia da árvore e

pelo diâmetro da mesma no ponto de referência;

L : comprimento efetivo da peça (mm).

                                                
7 GARCIA, J.N. Comunicação pessoal, 2001.
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Dispondo-se dos valores "f" e "L", determinou-se o valor da constante "k", a qual

reinserida na fórmula possibilitou determinar o valor corrigido da flecha da tábua para o

comprimento-padrão de 260 cm.

Para cada tora, obteve-se um valor médio das flechas do arqueamento e do

encurvamento, resultado da soma de todas as flechas para cada tipo de empenamento

dividido pelo número de tábuas.

Índice de Rachaduras de Extremidades de Tábuas Verdes (IRTV) e Índice de

Rachaduras de Extremidades de Tábuas Secas (IRTS): a partir do bloco principal

de cada uma das toras 1 e 2 obteve-se diversas tábuas, as quais foram utilizadas para

a avaliação de rachaduras. As rachaduras de maior comprimento, paralelamente ao

eixo da tábua, foram medidas no topo e na base de cada tábua, tomando-se a

precaução de examinar antes as duas faces (parte de cima e de baixo de cada tábua),

com o intuito de se identificar, para a posição base e topo separadamente, em qual

delas se manifestavam de forma mais acentuada. As demarcações (feitas com lápis

cópia) dos limites das rachaduras de maior comprimento precederam as suas

medições propriamente ditas, evitando-se incluir o efeito do processo de secagem

natural das peças sobre um eventual prolongamento das mesmas.

Os Índices foram gerados dividindo-se o somatório das rachaduras de todas as

tábuas (Geral = Base + Topo) pelo número de tábuas obtidas, conforme a eq. (23).

( )
n

TB 
IRTS ou IRTV

ii
jj

+∑
= (23)

Unidade: cm

Onde:

Bi : comprimento (cm) da rachadura da base na tábua i (i = 1,...,n);

Ti : comprimento (cm) da rachadura de topo na tábua i (i = 1,...,n);

n : número de tábuas obtidas (i = 1,...,n) na tora j (j = 1,...,299).

A Figura 11 apresenta de forma esquemática a vista frontal do bloco principal da

tora e as respectivas utilizações das tábuas obtidas. A tábua mais externa (Tábua "A")

foi empregada para a obtenção dos corpos-de-prova. O número de tábuas variou de
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3 a 7 em função do diâmetro mínimo da tora. A Figura 12 mostra o aspecto final

predominante das tábuas em relação às rachaduras e outros defeitos, ou seja, pequena

ocorrência de rachaduras severas, nós mortos e bolsas de kino.

Figura 11 - Posição da Tábua "A" (cor laranja) no bloco principal, utilizada
como fonte de amostras para as avaliações físico-mecânicas.

Figura 12 - Aparência geral das tábuas obtidas após o processamento
das toras e secagem em estufa. Nota-se baixa propensão
ao aparecimento de rachaduras nas suas extremidades.
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Propriedades Físico-Mecânicas: preparou-se um corpo-de-prova por tora para cada

tipo de determinação, a saber: massa específica, tensão no limite de resistência à

compressão paralela às fibras, tensão no limite de resistência ao cisalhamento paralelo

às fibras e tensão no limite de resistência à flexão estática, sendo que as duas primeiras

foram avaliadas a partir do mesmo corpo-de-prova. Devido à limitação de espessura

das tábuas (2,5 a 2,6 cm), os corpos-de-prova produzidos apresentaram dimensões

ligeiramente menores que as preconizadas pela norma técnica NBR no 7190 da ABNT

(1996). Desse modo, os resultados foram gerados primordialmente para se estimar

parâmetros genéticos, mas não para qualificar a espécie do ponto de vista tecnológico.

Após um longo período de secagem natural da madeira serrada, que variou de

2,5 meses a 5 meses, em função do processamento escalonado de cada repetição do

experimento, o lote completo de madeira serrada foi submetido a um processo

industrial de secagem em estufa, a fim de se atingir uma umidade média em torno

de 12%, recomendada para a realização dos testes mecânicos. Esse procedimento foi

adotado também para uniformizar a umidade dos diferentes lotes. O processo de

secagem teve uma duração total de 4 dias e foi realizado na Eucatex S.A. Indústria e

Comércio, em sua Unidade Industrial de Salto-SP.

Para os ensaios físico-mecânicos foi escolhida, como mostra a Figura 11, a

primeira tábua de cada tora para a obtenção dos corpos-de-prova. Apenas a porção

central da tábua, com cerca de 120 cm de comprimento, foi separada para dar

prosseguimento ao trabalho. Uma fração menor de madeira, com cerca de 5 cm de

largura e livre de defeitos, foi obtida dessa parte e processada em desempenadeira a

fim de se produzir uma face e uma borda planas e perpendiculares entre si. Em

seguida, procedeu-se o corte final em serra circular para a obtenção de uma peça de

madeira nas dimensões 120 cm x 2 cm x 2 cm, base para a confecção final dos

diferentes tipos de corpos-de-prova. Os formatos e as dimensões nominais dos

mesmos podem ser visualizados na Figura 13.
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Massa Específica e Compressão Paralela às Fibras

Cisalhamento Paralelo às Fibras

Flexão Estática

Figura 13 - Forma e dimensões nominais dos corpos-de-prova utilizados nos ensaios
físico-mecânicos.
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As dimensões exatas de cada corpo-de-prova foram tomadas por meio de

paquímetro digital com precisão de centésimo de milímetro. No caso da determinação

da massa específica, as amostras foram pesadas em balança digital com precisão de

centésimo de grama. O cálculo da massa específica foi realizado conforme a

expr. (24).

Massa Específica:

V
M

Me = (24)

Unidade: kg/m3

Onde:

M : massa do corpo-de-prova a 12% de umidade (kg);

V : volume do corpo-de-prova a 12% de umidade (m3).

Os ensaios mecânicos foram efetuados em uma Máquina Universal de Ensaios

(Figura 14), sendo que as velocidades de aplicação da carga foram as seguintes:

a) Compressão Paralela: 4.000 N por minuto; b) Cisalhamento Paralelo: 1.000 N por

minuto e c) Flexão Estática: 500 N por minuto.

A velocidade de aplicação da carga foi mantida constante para evitar influências

negativas de eventuais impactos ou de aplicações de longa duração.

As leituras das cargas de ruptura dos corpos-de-prova foram anotadas e os

valores das tensões no limite de resistência foram calculados utilizando-se as fórmulas

apropriadas para cada caso, representadas pelas eqs. (25), (26) e (27).

Tensão no Limite de Resistência à Compressão Paralela:

C 
S
F

fcomp = (25)

Unidade: MPa
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Onde:

F : carga de ruptura (N);

S : área da secção (l1 . l2) em cm2;

C : fator de correção de unidades, equivalente a 0,01.

Tensão no Limite de Resistência ao Cisalhamento Paralelo:

C 
S
F

fcis = (26)

Unidade: MPa

Onde:

F : carga de ruptura (N);

S : área da secção (l3 . l4) em cm2;

C : fator de correção de unidades, equivalente a 0,01.

Tensão no Limite de Resistência à Flexão Estática:

C  y  
I

M
fflex = (27)

Unidade: MPa

Onde:

Momento Resistente:
4
L . F

M =

  F : carga de ruptura (N);

  L : distância entre os roletes de apoio do corpo-de-prova (fixado em 24 cm).

Momento de Inércia Máximo da Secção Transversal:
12

h . b
I

3

=

  b : medida da base (cm);

  h : medida da altura (cm).

2
h

y =

         C : fator de correção de unidades, equivalente a 0,01.
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Figura 14 - Máquina Universal de Ensaios do Laboratório de Engenharia
de Madeira da ESALQ/USP, em Piracicaba-SP.

3.2.5 Tratamentos estatísticos e genéticos dos dados experimentais

O desenvolvimento teórico dos modelos matemáticos e a montagem preliminar

dos quadros das Análises de Variância foram baseados em Hinkelmann &

Kempthorne (1994).

Nas análises estatísticas, sob o enfoque tanto de se testar a significância para

as diferentes fontes de variação como de se obter estimativas de variâncias, quando

necessário realizou-se a transformação das observações. Dessa forma, ajustou-se a

distribuição dos dados. Adicionalmente, independentemente da transformação adotada,

os valores discrepantes ("outliers") foram desconsiderados na análise. Nesse caso, as

observações foram consideradas como perdidas. Com essas intervenções, corrigiram-

se eventuais distorções na distribuição dos dados, permitindo admitir que em todas as

análises as observações se enquadraram dentro de uma distribuição normal ou em
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uma condição muito próxima desta. Na aplicação do Teste F para as fontes de variação

de interesse na investigação, os graus de liberdade e os quadrados médios do

denominador foram ajustados segundo a metodologia de Satterthwaite (1946),

disponível no programa SAS v. 6.11, o qual foi utilizado para a realização do

processamento dos dados experimentais. As estimativas das variâncias foram

efetuadas pelo método da máxima verossimilhança restrita (REML), também disponível

nesse programa estatístico.

O modelo matemático para as variáveis avaliadas em uma única posição na

árvore está representado pela expr. (28).

Yi j(m) = µ + tm + pi(m) + rj(m) + ei j(m)      (28)

Onde:

Yij(m)
representa o valor observado na progênie i na repetição j dentro do respectivo
experimento m;

µ representa a média geral da análise combinada (constante);

tm
representa o efeito do experimento m (m1 = 1 e m2 = 2) e assumido como sendo
fixo;

pi(m)
representa o efeito da progênie i (i1 = 1,...,p1;  i2 = 1,...,p2) dentro do respectivo
experimento (m1 ou m2) e assumido como sendo aleatório;

rj(m)
representa o efeito da repetição j (j = 1,...,r) dentro de experimento e considerado
aleatório;

eij(m)

representa o resíduo médio oriundo dos fatores não controlados no modelo devido
aos efeitos das progênies e repetições, em que se admite eij ~ N (0; σ2

e) e
independentes.

A hipótese testada no presente modelo foi a seguinte:

Ho (1): pi(m) = 0 nenhum efeito de progênie dentro de experimento é diferente de zero.

A Análise de Variância, contendo os graus de liberdade de cada fonte de

variação e as expressões das esperanças dos quadrados médios, está representada

no Quadro 4.
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O modelo matemático adotado para as variáveis contemplando duas ou três

posições de amostragem na árvore está representado pela expr. (29), que equivale ao

delineamento de experimentos em faixas. As Análises de Variância para esse modelo,

contendo os graus de liberdade de cada fonte de variação e as expressões das

esperanças dos quadrados médios, são mostradas no Quadro 5.

Yi jk(m) = µ + tm + pi(m) + rj(m) + ei j + hk(m) + ejk + (ph)ik(m) + ei jk(m)       (29)

Onde:

Yijk(m)
representa o valor observado na posição k da progênie i na repetição j dentro do
respectivo experimento m;

µ representa a média geral da análise combinada (constante);

tm
representa o efeito do experimento m (m1 = 1 e m2 = 2) e assumido como sendo
fixo;

pi(m)
representa o efeito médio da progênie i (i1 = 1,...,p1;  i2 = 1,...,p2) dentro do
respectivo experimento (m1 ou m2) e assumido como sendo aleatório;

rj(m)
representa o efeito médio da repetição j (j = 1,...,r) dentro de experimento e
considerado aleatório;

eij = e(a)

representa o resíduo médio oriundo dos fatores não controlados no modelo devido
aos efeitos das progênies e repetições, em que se admite eij ~ N (0; σ2

e(a)) e
independentes;

hk(m)
representa o efeito médio da posição k (k = 1,...,h) dentro de experimento e
assumido como sendo fixo;

ejk  = e(b)

representa o resíduo médio oriundo dos fatores não controlados no modelo devido
aos efeitos das posições e repetições, em que se admite ejk ~ N (0; σ2

e(b)) e
independentes;

(ph)ik(m)

representa o efeito médio da interação entre a progênie i (i1 = 1,...,p1; i2 = 1,...,p2) e
a posição k (k = 1,...,h) dentro do respectivo experimento (m1 ou m2) e assumido
como sendo aleatório;

eijk(m) = e(c)

representa o resíduo médio global oriundo dos fatores não controlados no modelo
resultante da combinação dos efeitos das progênies, repetições e posições, em
que se admite eijk ~ N (0; σ2

e(c)) e independentes.

As hipóteses testadas no presente modelo foram as seguintes:
Ho (1): pi(m) = 0 nenhum efeito de progênie dentro de experimento é diferente de zero;
Ho (2): hk(m) = 0 nenhum efeito de posição dentro de experimento é diferente de zero;
Ho (3): (ph)ik(m) = 0 nenhum efeito de interação entre progênie e posição dentro de

experimento é diferente de zero.



66

Fonte de Variação Graus de Liberdade QM E (QM)

Experimentos (m – 1) QM4 ---

Repetições/Experimentos m (r – 1) QM3 σ2
e + p σ2

r(m)

Progênies/Experimentos [m1 (p1 – 1) + m2 (p2 – 1)] QM2 σ2
e + r σ2

p(m)

Progênies/Exp. 1 m1 (p1 – 1) --- ---

Progênies/Exp. 2 m2 (p2 – 1) --- ---

Erro Médio [m1 (p1 – 1) + m2 (p2 – 1)] (r – 1) QM1 σ2
e

Total (p1 + p2) r – 1

Quadro 4 - Esquema da Análise de Variância Combinada (dois experimentos) com as respectivas esperanças dos quadrados
médios, considerando modelo contendo todos os efeitos aleatórios (exceto experimentos), dados balanceados e uma
posição na árvore.

Nota: m = m1 (exp.1) + m2 (exp.2) = 2 experimentos combinados.
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Fonte de Variação Graus de Liberdade QM E (QM)

Experimentos (m – 1) --- ---

Repetições/Experimentos m (r – 1) QM7 σ2
e(c) + p σ2

e(b) + h σ2
e(a) +  ph σ2

r(m)

Progênies/Experimentos [m1 (p1 – 1) + m2 (p2 – 1)] QM6 σ2
e(c) + r σ2

ph(m) + h σ2
e(a) + rh σ2

p(m)

Progênies/Exp. 1 m1 (p1 – 1) --- ---

Progênies/Exp. 2 m2 (p2 – 1) --- ---

Erro (a) Médio [m1 (p1 – 1) + m2 (p2 – 1)] (r – 1) QM5 σ2
e(c) + h σ2

e(a)

Posições/Experimentos m (h – 1) QM4 σ2
e(c) + p σ2

e(b) + r σ2
ph(m) +  rp Vh(m)

                                        

Erro (b) Médio m (h – 1) (r – 1) QM3 σ2
e(c) + p σ2

e(b)

(Progênies x Posições)/Exptos [m1 (p1 – 1) + m2 (p2 – 1)] (h – 1) QM2 σ2
e(c) + r σ2

ph(m)

Erro (c) Médio (h – 1)[m1 (p1 – 1) + m2 (p2 – 1)] (r – 1) QM1 σ2
e(c)

Total (p1 + p2) r h – 1

Quadro 5 - Esquema da Análise de Variância Combinada (dois experimentos) com as respectivas esperanças dos quadrados
médios, considerando modelo misto contendo dois efeitos fixos (experimentos e posições) e dois aleatórios
(repetições e progênies), dados balanceados e duas ou três posições na árvore.

Nota: m = m1 (exp.1) + m2 (exp.2) = 2 experimentos combinados.
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Finalmente, o modelo matemático utilizado na comparação direta entre as

primeiras e as segundas toras encontra-se descrito na expr. (30). Neste caso, as

amostras foram formadas apenas pelas toras provenientes das árvores que

produziram duas toras úteis, ou seja, pelas árvores de maior crescimento.

Yi j = µ + ti + dj(i)      (30)

Onde:

Yij representa o valor observado do tratamento ij;

µ representa a média geral (constante);

ti representa o efeito da tora i (i = 1 e 2) e assumido como sendo fixo;

dj(i) representa o efeito médio entre toras dentro de árvores.

A hipótese testada no presente modelo foi a seguinte:

Ho (1): ti = 0 nenhum efeito de tora é diferente de zero.

A Análise da Variância é mostrada conforme o Quadro 6.

Fonte de Variação Graus de Liberdade QM Teste F

Entre Toras (i – 1) QM2 QM2 : QM1

Dentro de Toras i (j – 1) QM1

Total i j – 1

Quadro 6 - Esquema da Análise de Variância para a comparação efetuada entre as
primeiras e as segundas toras.

Os testes de médias utilizados para comparar os níveis dos efeitos fixos

"Posições" e "Toras" foram o Teste de Agrupamento de Bonferroni e o Teste de

Agrupamento de Tukey, respectivamente.
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Estimativas de variâncias genéticas e fenotípicas, de coeficientes de variação
genético, herdabilidades e de respostas à seleção

Os subsídios para os estudos genéticos foram baseados em conceitos e

procedimentos apresentados por Falconer & Mackay (1996) e Hallauer & Miranda Filho

(1995).

• Variâncias para o modelo representado no Quadro 4

Componente: Significado:

1
2
e QMˆ =σ variância do erro experimental

r
QM - QMˆ 122

p(m) =σ variância genética entre progênies

p
QM - QM

ˆ
132

r(m) =σ variância ambiental entre repetições

r
ˆˆ

 r
QMˆ

2
e2

p
22

F
σ

σσ +== variância fenotípica entre médias de

progênies

• Variâncias para o modelo representado no Quadro 5

Componente: Significado:

1
2
e(c) QMˆ =σ variância do erro experimental (c)

r
QM - QMˆ 122

ph(m) =σ variância da interação progênies x posições

p
QM - QM

ˆ
132

e(b) =σ variância do erro experimental (b)

h
QM - QMˆ 152

e(a) =σ variância do erro experimental (a)

( ) ( )
h r

QMQM - QMQMˆ 25162
p(m)

++
=σ variância genética entre progênies
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( ) ( )
h p

QMQM - QMQM
ˆ

35172
r(m)

++
=σ variância ambiental entre repetições

( ) ( )
p r

QMQM - QMQM
V

2314
h(m)

++
= variância devida ao efeito fixo de posições

h r

ˆ

h

ˆ

r

ˆ
ˆ

h r
QMˆ

2
e(c)

2
ph

2
e(a)2

p
62

F

σσσ
σσ +++== variância fenotípica entre médias de

progênies

• Coeficiente de variação genético

Foi determinado com base na eq. (31):

100 
X

ˆ
CV

2
p

gen.(%)
σ

= (31)

Onde:
2
pσ̂ : variância genética entre progênies;

X  : média geral do caráter.

• Coeficiente de herdabilidade

Para seleção entre médias de progênies, conforme a eq. (32):

2
F

2
p2

ˆ

ˆ
ĥX

σ

σ
= (32)

Onde:
2
pσ̂ : variância genética entre progênies;

2
Fσ̂ : variância fenotípica entre médias de progênies.

  

• Ganho de seleção para as características individuais

Para seleção entre médias de progênies, conforme a eq. (33):

 2
Xĥ . dsGS =   e  100 

X
GS

 GS (%) = (33)



71

Onde:

ds : diferencial de seleção;

2
Xĥ : coeficiente de herdabilidade entre médias de progênies;

X  : média geral do caráter.

Intervalos de confiança das estimativas

Os intervalos de confiança associados às estimativas dos coeficientes de

herdabilidade foram calculados conforme proposições de Knapp et al. (1985); os

intervalos associados às variâncias de progênies foram determinados de acordo com

Barbin (1993).

No caso das herdabilidades, os desvios foram calculados usando-se a

expr. (34).

ααα −=






































−≤≤














−=

−−

− 1F 
QM
QM

1 ĥ  F 
QM
QM

1 P IC
1

gl1gl2,:2
2

12
1

gl1gl2,:21
2

1
X (34)

Onde:

QM1 : quadrado médio da fonte que contém a variância genética entre progênies (σ2
p(m)

);

QM2 : quadrado médio do testador da fonte de variação anterior (σ2
e  ou correção por

Satterthwaite);

F1-α/2:gl2,gl1  e Fα/2:gl2,gl1 = valor de F correspondente ao nível de significância

representado por 1– α/2 e α/2, sob os valores de graus de liberdade correspondentes

às fontes mencionadas;

1– α : limite de confiança (0,95);

2
Xĥ  : estimativa de herdabilidade entre médias de progênies.

No caso das variâncias, os intervalos de confiança foram calculados usando-se

a expr. (35).
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( ) ( ) α
αχ

σ
σ

αχ

σ
−=












≤≤= 1

2nt;

)ˆ( . nt
  ˆ  

2-nt;1

)ˆ( . nt
IC 2

2
p(m)2

p(m)2

2
p(m) (35)

Sendo que:

( )
( ) ( )2

e

1

p

2
2

2
12

GL
QM

GL
QM

QMQMnt

+

−=

Onde:

QM1 : quadrado médio da fonte que contém a variância genética entre progênies

(σ2
p(m));

QM2 : quadrado médio do testador da fonte de variação anterior (σ2
e  ou correção por

Satterthwaite);

GLp : graus de liberdade associados à fonte progênies;

GLe : graus de liberdade associados ao testador da fonte anterior;

1– α : limite de confiança (0,95);

2
p(m)σ̂  : variância genética entre progênies;

χ2 (nt;1– α/2) : valor tabelado de qui-quadrado com nt graus de liberdade e nível de

probabilidade 1– α/2;

χ2 (nt;1– α) : valor tabelado de qui-quadrado com nt graus de liberdade e nível de

probabilidade α/2.

Estimativas de correlações genéticas e fenotípicas e de respostas
correlacionadas

As análises de covariância para os pares de caracteres foram baseadas no

mesmo modelo das análises de variância univariadas, porém foi ignorado o efeito de

posições. A análise de covariância é semelhante à análise de variância, substituindo-se

"σ2" por "Cov" nas esperanças matemáticas, conforme mostrado no Quadro 7.

Conseqüentemente, as estimativas de covariâncias genéticas foram obtidas por um

processo similar ao utilizado para a obtenção das estimativas de variâncias genéticas.
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A metodologia de análise propriamente dita baseou-se em Vencovsky & Barriga (1992).

As fórmulas de cálculo estão representadas pelas eqs. (36), (37) e (38).

• Correlações genéticas entre progênies

( )
( )

( ) ( )yó̂ . xó̂

yx,vôC
r̂

pp

 p
yx,p = (36)

Onde:

( )yx, vôC p  : covariância genética entre progênies para os caracteres "x" e "y";

( )xˆpσ  : desvio-padrão genético entre progênies para o caráter "x";

( )yˆpσ  : desvio-padrão genético entre progênies para o caráter "y".

• Correlações fenotípicas entre médias de progênies

( )
( )

( ) ( )yó̂ . xó̂

yx,vôC
r̂

FF

 Fyx,F = (37)

Onde:

( )yx, vôC F  : covariância fenotípica entre os caracteres "x" e "y";

( )xˆFσ  : desvio-padrão fenotípico entre médias de progênies do caráter "x";

( )yˆFσ  : desvio-padrão fenotípico entre médias de progênies do caráter "y".

Para a verificação dos níveis de significância, consultou-se a Tabela de Valores

Significativos de r apresentada por Steel & Torrie (1980).

• Respostas correlacionadas à seleção

2
xF

p
xxy ˆ

y)(x, vôC
dsRC

σ
=   e  100

X

RC
RC xy

(%) = (38)

Onde:

xds : diferencial de seleção do caráter "x";

y)(x,vôC p : covariância genética entre progênies para os caracteres "x" e "y";

2
xFσ̂ : variância fenotípica entre médias de progênies do caráter "x";

X  : média geral do caráter.
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Fonte de Variação Graus de Liberdade PM E (PM)

Experimentos (m – 1) PM4 ---

Repetições/Experimentos m (r – 1) PM3 Cov e + p Cov r(m)

Progênies/Experimentos [m1 (p1 – 1) + m2 (p2 – 1)] PM2 Cov e + r Cov p(m)

Progênies/Exp. 1 m1 (p1 – 1) --- ---

Progênies/Exp. 2 m2 (p2 – 1) --- ---

Erro Médio [m1 (p1 – 1) + m2 (p2 – 1)] (r – 1) PM1 Cov e

Total (p1 + p2) r – 1

Quadro 7 - Esquema da Análise de Covariância Combinada (dois experimentos) com as respectivas esperanças dos
produtos médios, considerando modelo contendo todos os efeitos aleatórios (exceto expoerimentos), daos
balanceados e uma posição na árvore.

Nota: m = m1 (exp.1) + m2 (exp.2) = 2 experimentos combinados.
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• Estimativa de ganhos através de índice de seleção

O método de obtenção do índice de seleção foi baseado na solução da eq. (39),

conforme descrição de Baker (1986), em que se adotou uma abordagem visando

encontrar um índice ótimo de seleção.

Pb = Ga (39)

Onde:

P : representa a matriz das estimativas de variâncias e covariâncias fenotípicas;

G : representa a matriz das estimativas de variâncias e covariâncias genéticas;

a : representa o vetor dos pesos econômicos relativos;

b : representa o vetor dos coeficientes do índice de seleção.

Os valores de "b" são obtidos através da resolução de equações simultâneas, a

partir da expressão b = (P'P)-1P'(Ga), em que P-1 representa a inversa da matriz de

variâncias e covariâncias fenotípicas e P' a transposta dessa mesma matriz.

Finalmente, as ganhos de seleção (expressos na forma de respostas

correlacionadas em cada caráter com base no índice) foram calculados de acordo com

a expr. (40).

100
X

ˆ

)X(I, vôC
ds

RC
i

2
F

ip
I

IX%
I

i

σ
=

(40)

Onde:

Xi : identificação do caráter i (i = 1 a 4);

I = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  (combinação linear dos coeficientes do índice de cada

caráter i com o respectivo caráter);

)X(I, vôC ip : covariância genética entre progênies para os caracteres "I" e "Xi";

Ids  : diferencial de seleção do índice;

2
FI

σ̂
 
: variância fenotípica do índice;

iX  : média geral do caráter i.



 
 
 
 
 
 
 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Considerações sobre os procedimentos estatísticos utilizados

Com os avanços verificados nos últimos anos em relação aos programas

estatísticos e operacionalidade de uso a partir de computadores pessoais, uma ampla

gama de possibilidades ficou disponível para os usuários. As alternativas fornecidas

pelos programas mais sofisticados contemplam interesses e preferências bastante

diversificados. Em vista disso, procuraram-se subsídios na literatura que respaldassem

a escolha dos procedimentos mais adequados para o processo de análise e estimação

de componentes de variância, a partir das situações apresentadas no presente trabalho

de pesquisa.

Segundo Montebelo (1997), na análise de modelos mistos tem-se, em geral,

interesse na estimação e testes dos efeitos fixos e dos efeitos aleatórios e na

estimação dos componentes de variância. O autor comenta ainda que a análise de

modelos mistos é composta de duas partes, uma para a parte aleatória e outra para a

parte fixa. A análise da parte aleatória consiste de estimativas e testes de hipóteses

sobre os componentes de variância e a análise da parte fixa consiste de estimativas e

testes de hipóteses sobre as funções estimáveis.

Os estimadores de componentes de variância baseados nos métodos de

máxima verossimilhança (máxima verossimilhança - ML e máxima verossimilhança

restrita - REML) são considerados, segundo Searle8 et al., citados por Montebelo

(1997), os mais adequados para dados desbalanceados, pois apresentam algumas

propriedades, tais como consistência e normalidade assintótica, supondo-se dados

com distribuição normal. Montebelo (1997) complementa ainda que o programa

                                                
8 SEARLE, S.R.; CASELLA, G.; McCULLOCH, C.E. Variance components. New York: John

Wiley & Sons, 1992. 501p.
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estatístico SAS® apresenta grande flexibilidade para o ajuste do modelo de efeitos

mistos e que os procedimentos GLM, VARCOMP e MIXED do SAS® fornecem uma

análise completa e adequada para o modelo de efeitos mistos com dados

desbalanceados. Ainda, segundo Perri (1998) e Perri & Iemma (1999), o procedimento

MIXED do SAS® é o mais apropriado para a análise de modelos mistos

desbalanceados, pois este procedimento distingue claramente os efeitos fixos e os

aleatórios.

O procedimento GLM é utilizado para o ajuste de modelos lineares de efeitos

fixos. O ajuste é feito através do método dos quadrados mínimos ordinários para

modelos lineares. É indicado para modelos lineares balanceados e desbalanceados,

assumindo sempre que todos os efeitos do modelo são fixos. Uma alternativa para a

análise de modelos mistos através desse procedimento é a opção RANDOM, que

permite especificar os efeitos que são aleatórios. Essa opção fornece os quadrados

médios esperados dos efeitos do modelo que devem ser utilizados para uma posterior

correção das razões F do quadro de Análise de Variância (Perri, 1998 e Perri &

Iemma, 1999).

O procedimento MIXED é utilizado para ajuste de modelos lineares mistos

através do método dos quadrados mínimos generalizados, permitindo uma

especificação mais geral da matriz de variâncias e covariâncias. Trata-se de uma

generalização do modelo linear padrão utilizado no procedimento GLM, pois os dados

podem ter correlações e variâncias não constantes (Perri, 1998 e Perri &

Iemma, 1999).

De acordo com Marcelino (2000), exceto através das propriedades dos

estimadores, não se pode concluir sobre um melhor método de estimação, mesmo

porque os verdadeiros valores dos componentes de variância são desconhecidos.

Searle9 citado pelo autor, afirma textualmente que um dos principais problemas com a

estimação dos componentes de variância para dados desbalanceados consiste no fato

de que muitos métodos de estimação estão disponíveis e a opção por um deles pode

não ser uma tarefa fácil. Segundo Marcelino (2000), fato relevante na escolha do

                                                
9 SEARLE, S.R. Linear models for unbalanced data . New York: John Wiley & Sons, 1987.

536p.



78

método de estimação de componentes de variância é a adequação do método ao

modelo considerado.

As estimativas dos componentes de variância foram feitas usando o método da

máxima verossimilhança restrita, o mais recomendado para modelos mistos e

desbalanceados, conforme citações na literatura. Segundo Marcelino & Iemma (2000),

esse método fornece apenas estimativas não negativas para os componentes de

variância e é iterativo, sendo exigido que as observações apresentem distribuição

normal. Para dados desbalanceados, o método fornece estimativas viesadas, embora

considere a perda dos graus de liberdade devida ao ajuste dos efeitos aleatórios.

Face ao que foi exposto, decidiu-se por realizar as análises estatísticas

utilizando-se o procedimento GLM, seguido da opção RANDOM e complementado pela

declaração TEST, para atender respectivamente a natureza mista do modelo

matemático e obter as correções baseadas em Sattertwaite (1946) para as fontes que

assim o exigiam. No caso das estimativas de componentes de variância, adotou-se o

procedimento MIXED, seguido da opção REML (Restricted Maximum Likelihood

Variance Components Estimation Procedure) como método de estimação.

4.2 Análises estatísticas e estimativas de parâmetros genéticos

4.2.1 Análises estatísticas

Todos os estudos decorrentes da decomposição das esperanças dos

quadrados médios levaram em conta apenas as observações tomadas nas primeiras

toras (base da árvore), pois as segundas toras foram utilizadas somente quando

apresentavam diâmetro suficiente e para finalidades de comparação de

comportamento em relação às primeiras.

Uma abordagem individualizada das Análises de Variância para as diversas

características analisadas permite destacar os aspectos de maior interesse para o

melhoramento da população, relacionados às diferenças entre os tratamentos alocados

nas parcelas (progênies). O efeito de posições, alocados nas sub-parcelas e a

interação entre progênies e posições serão tratados mais adiante, sob um enfoque

mais direcionado à área tecnológica. As Tabelas pertinentes à presente discussão

encontram-se no Anexo A (Tabelas 1 a 20).
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Na Tabela 1, observou-se que o efeito progênies mostrou-se significativo para a

Densidade Básica, ou seja, pelo menos a média de uma das progênies difere

estatisticamente das demais. Os coeficientes de variação foram bastante baixos,

sendo encontrados os valores 5,29%, 4,98% e 3,91% ao nível de parcelas,

sub-parcelas e erro c, respectivamente, o que evidencia uma excelente precisão

experimental. Já para a Umidade Natural, conforme evidenciado na Tabela 2, não se

detectaram quaisquer diferenças entre as progênies, a despeito dos coeficientes de

variação serem relativamente baixos (11,64%, 7,69% e 12,50% ao nível de parcelas,

sub-parcelas e erro c, respectivamente). Dessa forma, todas as médias encontradas

não são estatisticamente diferentes entre si, limitando a possibilidade de seleção

genética para esse caráter.

Para as características relacionadas à avaliação de rachaduras de extremidades

de tora, ou seja, IRET-1, IRET-2, IRET-3, IRET-4, IRET-5 e IRET-6, os resultados

tiveram um comportamento muito parecido, conforme pode ser evidenciado pelas

Tabelas 3 a 8. Os índices IRET-3 e IRET-4 foram as únicas metodologias de avaliação

de rachaduras de extremidades de toras que possibilitaram discriminar

estatisticamente as progênies, considerando uma probabilidade de erro de até 10%.

Para os demais índices, não se detectaram diferenças estatísticas significativas entre

as médias das progênies, evidenciando que estes não são apropriados para diferenciar

as progênies quanto ao índice de rachaduras.

De forma geral, os coeficientes de variação foram medianos para todos os

IRET's, exceto para o IRET-5, que ficou num patamar relativamente baixo. Nesse caso

particular, os coeficientes de variação foram os seguintes: 10,83%, 11,33% e 11,38%

ao nível de parcelas, sub-parcelas e erro c, respectivamente. Mesmo assim, eventuais

diferenças entre as médias não foram detectadas e estatisticamente elas não diferem

entre si. Desconsiderando-se o IRET-5, os valores dos coeficientes de variação para

os demais índices situaram-se dentro dos seguintes intervalos: 17,86% a 22,94% ao

nível de parcelas, 14,69% a 19,92% para sub-parcelas e 12,43% a 16,42% para o

erro c.

As Tabelas 9 e 10 apresentam os resultados das Análises de Variância para o

Índice de Rachaduras de Tábuas Verdes e Secas, respectivamente. Novamente aqui

não se detectaram diferenças estatísticas entre as progênies e os coeficientes de
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variação foram também medianos: 17,64% e 14,40% ao nível de parcelas para Tábuas

Verdes e Secas, 19,18% e 13,14% ao nível de sub-parcelas e 16,78% e 15,07% ao

nível de erro c, respectivamente. Diante desse quadro, comprovou-se que tanto os

Índices de Rachaduras de Extremidades de Tora como de Tábuas não foram

suficientes para comprovar que pelo menos uma das médias de progênies diferisse

das demais.

As análises estatísticas para as características Volume de Tora Sem Casca,

Excentricidade de Tora, Teor de Casca, Arqueamento e Cisalhamento  Paralelo

também não possibilitaram detectar diferenças entre as progênies, de acordo com os

resultados mostrados nas Tabelas 11, 12, 13, 15 e 19. Os coeficientes de variação

experimental foram: 6,68%, 8,80%, 12,00%, 21,15% e 10,80%, respectivamente,

sugerindo uma boa precisão experimental, exceto no caso do Arqueamento, cujo valor

demonstra uma precisão apenas razoável. Já para as características Relação

Alburno/Cerne, Encurvamento, Massa Específica, Compressão Paralela e Flexão

Estática, conforme as Tabelas 14, 16, 17, 18 e 20, detectaram-se diferenças altamente

significativas entre as progênies, ou seja, pelo menos a média de uma delas diferiu

estatisticamente das demais. Para esse conjunto de caracteres, os coeficientes de

variação experimental foram: 16,16%, 6,27%, 4,91%, 6,14% e 11,44%,

respectivamente, situando-se predominantemente num nível de alta precisão

experimental.

Em síntese, para a maior parte das características avaliadas, não se detectou

diferença significativa entre as progênies. Esse foi o caso da Umidade Natural, Volume

de Tora Sem Casca, Excentricidade de Tora, Teor de Casca, Índices de Rachaduras

de Extremidades de Tora (IRET-1, IRET-2, IRET-5 e IRET-6), IRTV, IRTS, Arqueamento

e Cisalhamento Paralelo. Diferenças significativas e altamente significativas foram

observadas para as características Densidade Básica, Relação Alburno/Cerne, IRET-3,

IRET-4, Encurvamento, Massa Específica, Compressão Paralela e Flexão Estática. A

precisão experimental foi satisfatória na maioria dos casos. Portanto, para fins de

melhoramento, entre as vinte características avaliadas, apenas oito mostraram-se

promissoras para a seleção e a obtenção de ganhos, pois continham níveis de

variabilidade genética capazes de atender os propósitos do trabalho.
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4.2.2 Estimativas de parâmetros genéticos e correlações entre caracteres

Nas Tabelas contendo as estimativas de parâmetros genéticos (Anexo B,

Tabelas 21 e 22), foram incluídos os valores estimados das variâncias genéticas entre

progênies, com os respectivos intervalos de confiança (limites inferiores e superiores),

os valores estimados das variâncias fenotípicas entre médias de progênies e os

valores estimados dos coeficientes de herdabilidade, estes últimos também com os

respectivos intervalos de confiança (limites inferiores e superiores) para um total de 14

caracteres. As referidas Tabelas apresentam também as médias gerais, os valores

calculados do coeficiente de variação genético, do coeficiente de variação experimental

e da relação entre o coeficiente de variação genético e o experimental, este último

conhecido como quociente "b" (Vencovsky & Barriga, 1992).

Para a maioria dos caracteres os intervalos de confiança das variâncias

genéticas e herdabilidades foram bastante amplos, como foi o caso dos caracteres

Densidade Básica, IRET´s, Volume de Tora, Relação Alburno/Cerne e Encurvamento.

Já para Massa Específica, Compressão Paralela e Flexão Estática os intervalos de

confiança foram menores. Os caracteres Umidade Natural, Excentricidade de Tora,

IRTV, IRTS, Arqueamento e Cisalhamento Paralelo forneceram estimativas nulas para

as variâncias genéticas entre progênies, inviabilizando o avanço das investigações

genéticas, razão pela qual foram omitidos das Tabelas mencionadas.

Em relação aos coeficientes de herdabilidade, estimativas de importância

prática foram obtidas para os caracteres Densidade Básica (h2 = 0,34), IRET-3

(h2 = 0,31), IRET-4 (h2 = 0,31), Relação Alburno/Cerne (h2 = 0,39), Encurvamento

(h2 = 0,39), Massa Específica (h2 = 0,61), Compressão Paralela (h2 = 0,57) e Flexão

Estática (h2 = 0,50). As demais características relacionadas forneceram estimativas de

pequena utilidade para o melhoramento da população em estudo, como foi o caso do

IRET-1 (h2 = 0,25), IRET-2 (h2 = 0,14), IRET-5 (h2 = 0,02), IRET-6 (h2 = 0,09), Volume

de Tora Sem Casca (h2 = 0,10) e Teor de Casca (h2 = 0,11), todas elas não

significativas. A despeito do Teor de Casca ser importante para o rendimento de toras

no processamento mecânico, a herdabilidade foi muito baixa, evidenciando ser mais

importante privilegiar a qualidade da madeira em si e outros aspectos silviculturais

dentro de um programa de melhoramento.
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De forma geral, notou-se que as características com coeficientes de

herdabilidade mais altos e com menor coeficiente de variação experimental exibiram

intervalos mais próximos, isto é, estimativas mais confiáveis.

Os coeficientes de variação genético calculados foram em geral baixos, o que

pode ter sido ocasionado pela seleção preliminar de árvores efetuada dentro das

parcelas. Os caracteres IRET-3, IRET-4, Relação Alburno/Cerne e Flexão Estática

foram os que apresentaram os valores mais expressivos para o coeficiente de variação

genético (8,42%, 9,08%, 7,58% e 6,62%, respectivamente). Por outro lado, o quociente

“b”, que informa a maior ou menor efetividade para a seleção, se mostrou mais

favorável para os caracteres Massa Específica, Compressão Paralela e Flexão

Estática, que atingiram os seguintes valores: 0,72; 0,65 e 0,58, respectivamente.

As estimativas de correlações genéticas e fenotípicas entre médias de

progênies são apresentadas na Tabela 23. Tais correlações representam associações

de caracteres em que havia interesse em investigar o comportamento conjunto, a fim

de fornecer subsídios para planejar o trabalho de melhoramento da população

estudada.

Nesse contexto, as correlações genética e fenotípica entre Volume de Tora Sem

Casca e Densidade Básica foram praticamente nulas (r = 0,008 e 0,030,

respectivamente), evidenciando que a seleção de uma não interfere no comportamento

da outra, ou seja, nos procedimentos de melhoramento elas podem ser manipuladas

de forma independente. Quanto às relações entre a densidade média da madeira da

árvore e a taxa de crescimento, artigos de Bamber et al. (1969), Hillis (1978), Bamber et

al. (1982), Wilkes (1984) e Malan (1993), também confirmam que aparentemente uma

não é influenciada pela outra.

Já as correlações, tanto as genéticas como as fenotípicas, foram positivas e

altas entre a Densidade Básica e a Massa Específica (r = 0,750 e 0,682,

respectivamente), o que explica os comportamentos muito similares de ambas em

relação às propriedades Compressão Paralela e Flexão Estática, estreitamente

dependentes das primeiras. Assim, foram também encontrados valores positivos e

altos para as estimativas das correlações genéticas e fenotípicas entre Densidade

Básica e Compressão Paralela (r = 0,976 e 0,721, respectivamente), Densidade Básica

e Flexão Estática (r = 1,028 e 0,720, respectivamente), Massa Específica e
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Compressão Paralela (r = 1,063 e 0,914, respectivamente) e entre Massa Específica e

Flexão Estática (r = 0,813 e 0,703, respectivamente). Essas correlações denotam que

amostras mais densas tendem a apresentar mais resistência aos esforços mecânicos,

enquanto que madeiras menos densas tendem a ser mais fracas quando submetidas a

tais esforços. Os valores encontrados que foram maiores que 1,000 denotam a

existência de erros associados às estimativas, porém de pequeno efeito prejudicial

sobre a validade das mesmas .

As correlações genéticas entre Densidade Básica e IRET-3 e IRET-4 foram

positivas e medianas (r = 0,339 e 0,439, respectivamente), enquanto que as fenotípicas

foram positivas e baixas (r = 0,166 e 0,206, respectivamente). Essas estimativas

indicam uma possível implicação negativa no comportamento das rachaduras de

extremidades de tora caso se deseje aumentar a densidade básica das árvores dessa

população. Conforme pode ser visto na Tabela 26, a densidade básica média das

progênies em avaliação variou entre 464 e 558 kg/m3, com um valor médio de

523 kg/m3, encontrando-se num patamar aceitável para usos múltiplos, no presente

contexto para produção de madeira serrada e/ou celulose (faixa ideal de densidade

básica entre 510 e 550 kg/m3 para o processo e as especificações da VCP10). Cinco

progênies se situaram abaixo do limite mínimo de 510 kg/m3, enquanto que apenas

duas progênies se situaram acima do limite máximo de 550 kg/m3, não havendo

necessidade, portanto, de se modificar a média da população para um aumento ou

diminuição desse caráter.

Para as correlações entre Volume de Tora Sem Casca e IRET-3 e IRET-4, as

de natureza genética  tiveram um comportamento semelhante em relação ao sentido

da variação (ambas positivas), porém as magnitudes das estimativas foram bastante

diferentes (r = 1,272 e 0,405, respectivamente). Novamente, a estimativa maior que

1,000 obtida para a correlação entre os caracteres Volume de Tora Sem Casca e

IRET-3 é provavelmente decorrente dos erros associados às estimativas, porém não

invalida a tendência encontrada. Já as correlações fenotípicas entre esses caracteres

foram de baixa magnitude (r = 0,181 e 0,332, respectivamente). Ao contrário da

Densidade Básica, que na conjuntura de uso da madeira pode ser mantida no nível

                                                
10 VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL (VCP Florestal S/A – Setor de Pesquisa e

Desenvolvimento). Comunicação pessoal, 2002.
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atual, deve-se procurar elevar o Volume de Tora via seleção para gerar uma

descendência com maior potencial de produtividade. Dessa forma, a seleção para

aumento de volume das árvores deve trazer uma conseqüência negativa sobre as

rachaduras de extremidades de tora.

A correlação genética entre Volume de Tora Sem Casca e Encurvamento foi

negativa e mediana (r = – 0,623), enquanto que a fenotípica foi também negativa, porém

baixa (r = – 0,144). Analisando sob a ótica do crescimento em diâmetro, o volume

maior alcançado pela tora deve diminuir o gradiente de tensões da madeira entre as

zonas de tração (parte mais externa da árvore) e de compressão (parte mais interna da

árvore), atenuando as forças internas responsáveis pelo encurvamento das peças

serradas. Essa mesma abordagem deve ser válida para explicar a existência de uma

correlação genética positiva e alta entre a Relação Alburno/Cerne e Encurvamento (r =

0,924) e de uma correlação fenotípica também positiva, porém mediana (r = 0,326). A

Relação Alburno/Cerne é maior nas árvores em que o estágio juvenil prevalece e,

nessas circunstâncias, a estabilidade interna das tensões na árvore deve ser pequena.

À medida que a árvore se torna mais velha e o seu volume aumenta, a Relação

Alburno/Cerne se reduz e a estabilidade aumenta, devido à atenuação do gradiente de

tensões.

 As correlações genéticas entre os caracteres IRET-3 e IRET-4 com o

Encurvamento foram negativas, mas de baixa magnitude (r = – 0,209 e – 0,252,

respectivamente), enquanto as fenotípicas foram positivas e extremamente baixas

(r = 0,114 e 0,054, respectivamente). Tanto os índices IRET's como o Encurvamento

avaliam indiretamente uma mesma característica da árvore: o nível de tensão interna

de crescimento. Seria esperado, num primeiro momento, que esses caracteres

tivessem uma correlação positiva ao invés de negativa e também uma magnitude

considerável. Contudo, ao se correlacionar diretamente os IRET's com o

Encurvamento, provavelmente as árvores que manifestaram maiores ou mais

rachaduras manifestaram menos encurvamento e vice-versa, pelo fato das tensões

que são liberadas por ocasião do seccionamento transversal do fuste via rachaduras

terem uma relação inversa com a quantidade de tensões residuais que se manifestam

através dos encurvamentos das peças serradas, explicando a referida correlação

negativa.
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As correlações genética e fenotípica entre Massa Específica e Encurvamento

foram positivas e de média a baixa magnitude (r = 0,518 e 0,237, respectivamente).

Finalmente, entre a Densidade Básica e o Encurvamento a correlação aditiva foi

positiva e alta (r = 1,053), enquanto que a fenotípica foi positiva e mediana (r = 0,359), à

semelhança das correlações entre a Densidade Básica e os IRET's, que também

foram positivas e medianas. Porém, os caracteres Densidade Básica e o

Encurvamento evidenciaram uma relação mais contundente entre si, mesmo

levando-se em consideração uma eventual ocorrência de erros associados às

estimativas, devido ao valor maior que 1,000 encontrado. Essas constatações

evidenciam que tanto os IRET's como o Encurvamento avaliaram as tensões internas

de crescimento das árvores. Como a população está num patamar que pode ser

considerado adequado quanto à densidade básica para usos múltiplos, não há risco de

se prejudicar o desempenho do material com relação às rachaduras de extremidades

de tora e ao encurvamento.

O fato das correlações genéticas entre Densidade Básica e Massa Específica

com Encurvamento serem positivas e de magnitudes medianas a altas (r = 0,518 e

1,053, respectivamente) mostra que existe uma interdependência considerável entre

elas. Sabendo-se que os encurvamentos de peças serradas são indicações indiretas

da tensão de crescimento presentes na árvore, depreendeu-se que a magnitude da

tensão de crescimento sofreu a influência da densidade da madeira. O mesmo

comportamento foi verificado nas correlações entre Densidade Básica e Índices de

Rachaduras de Extremidades de Tora, embora as magnitudes fossem menores.

Essas correlações, em conjunto, consolidaram a suposição que geneticamente a

densidade da madeira tem relação com o nível de tensão de crescimento.

Contudo, diversos autores constataram uma ausência de relação entre

densidade da madeira e tensões de crescimento, apesar dos artigos não investigarem

o fenômeno do ponto de vista genético, mas tão somente no âmbito fenotípico.

A ausência de relação entre tensão de crescimento com propriedades da

madeira, especialmente densidade, ficou demonstrada em estudos conduzidos por

Malan (1979). Esse autor enfatiza que a seleção a favor ou contra o aumento da

densidade da madeira poderia ser feita sem qualquer receio de aumento na quantidade

de rachaduras de toras, o que não seria válido para o material experimental avaliado no
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presente estudo. Malan (1988b) também cita que as tentativas feitas para relacionar as

características das árvores com os níveis de tensão de crescimento em seus fustes

não foram eficazes e que muito embora algumas relações fossem encontradas entre

tensões de crescimento e propriedades da madeira, elas nunca foram suficientemente

fortes para se fazer predições (Malan, 1995).

Quanto aos métodos de avaliação de rachaduras nas extremidades das toras,

todos eles mantêm entre si relações muito estreitas, o que pode ser evidenciado na

verificação das estimativas das correlações fenotípicas mostradas na Tabela 24, as

quais foram obtidas através do método padrão de pareamento de dados (correlação de

Pearson). Nesse contexto, a alternativa mais indicada para se avaliar essa

característica é a partir da utilização do método menos trabalhoso e de maior

herdabilidade, ou seja, o IRET-4, em que é suficiente a tomada da abertura máxima de

cada rachadura e a sua respectiva classificação em duas classes de comprimento. As

correlações fenotípicas do IRET-4 com os demais índices foram em geral entre

magnitudes medianas a altas e significativas (r = 0,523 a 0,863).

A Tabela 25 apresenta as correlações fenotípicas entre as médias de progênies

que foram obtidas para os diferentes pares de caracteres analisados no presente

estudo, também se aplicando o procedimento usual de correlação de dados pareados.

Observou-se que apenas a correlação entre os caracteres Densidade Básica e

Umidade Natural apresentou um valor negativo e significativo (r = – 0,380). Isso

evidencia uma relação inversa entre os dois caracteres, ou seja, em média árvores de

maior densidade contêm menor teor de umidade e vice-versa. Do ponto de vista

anatômico, os resultados são coerentes, uma vez que uma menor densidade implica

principalmente em um maior espaço livre no lúmen das fibras, podendo ser ocupado

principalmente por água livre e por água higroscópica, o que se torna mais improvável

para densidades maiores.

Uma relação inversa altamente significativa foi também constatada entre

densidade básica e umidade natural (r = – 0,90) em um trabalho conduzido por

Busnardo et al. (1983) em 75 árvores superiores de E. saligna de aproximadamente 8,5

anos de idade. Os autores afirmam que se dispondo de uma madeira com densidade

básica mais elevada, para um mesmo volume de madeira mais espaços vazios são
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preenchidos com sólidos, restando menos espaços vazios para serem preenchidos

com água.

Nessa mesma linha de interesse, Garcia & Lima (1990) igualmente encontraram

uma relação inversa entre as duas propriedades ao avaliarem amostras de nove

árvores de E. grandis de 20 anos de idade, separadas em três classes de diâmetro no

DAP (pequena, média e grande), cada uma contendo três indivíduos. As porcentagens

de umidade média foram 105,61%, 101,10% e 92,67%, respectivamente, enquanto que

as densidades básicas médias foram 410, 410 e 450 kg/m3. Dessa forma, também

detectaram haver uma relação inversa entre umidade e diâmetro. Já entre densidade

básica e diâmetro, não houve variação significativa dessa propriedade em função das

classes.

Lopes (2000) também estudou a correlação existente entre a densidade básica

e a umidade natural em E. saligna de 22 anos de idade, encontrando uma correlação

inversa e altamente significativa entre as duas variáveis, cujo valor expressivo

(r = – 0,87), contribuiu para confirmar uma tendência que tem sido verificada em

diversas outras investigações.

A correlação entre os Índices de Rachaduras de Extremidades de Tábuas,

considerando-se a soma das rachaduras da Base e do Topo para as tábuas verdes e

secas (IRTV-G e IRTV-S, respectivamente) foi positiva e bastante alta (r = 0,944),

mostrando que o comportamento das rachaduras foi pouco modificado com a alteração

do teor de umidade no interior das tábuas. Em outras palavras, os processos de

secagem natural e artificial fizeram com que as rachaduras não tivessem seu

comprimento aumentado e que o procedimento de tabicamento das tábuas que

antecedeu a secagem em estufa foi realizado apropriadamente.

Ao se comparar diretamente os dois tipos de efeitos oriundos das tensões de

crescimento, representados pelas rachaduras de toras (IRET's) e de tábuas (IRTV e

IRTS), encontraram-se correlações fenotípicas positivas, altas e significativas (entre

0,463 e 0,785), coerentes portanto com o comportamento da madeira de uma árvore

com maior ou menor nível interno de tensão de crescimento. Esses valores podem

também ajudar a esclarecer constatações de ordem prática que para as condições

extremas de intensidade ou freqüência das rachaduras de extremidades de tora, ou

seja, rachaduras pequenas ou grandes, são esperadas respostas semelhantes quanto
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à manifestação de rachaduras de extremidades de tábuas em relação à intensidade das

mesmas.

Na opinião de Malan (1995), a avaliação dos níveis de tensão usando-se a

quantidade de rachaduras como uma medida indireta, além de consumir muito tempo,

é destrutiva e pouco útil em material jovem. Salienta ainda esse mesmo autor que a

medida de rachaduras de extremidades de toras é somente uma medida indireta dos

níveis de tensão e que poderia ser afetada por outros fatores além das tensões de

crescimento, como por exemplo, a própria capacidade das árvores de resistirem a

eventuais rachaduras. Com base nesse argumento e as evidências decorrentes dos

estudos de herança efetuados no presente trabalho, pode-se afirmar que de fato o

caráter Encurvamento é mais confiável do que rachaduras, sejam de toras ou de

tábuas, como critério a ser utilizado para fins de melhoramento visando a qualidade da

madeira para serraria.

Ao se investigar as possíveis correlações entre Arqueamento e Excentricidade

de Tora e entre Arqueamento e Encurvamento, algumas considerações preliminares

devem ser feitas. No caso do desdobro feito através de dois cortes simultâneos na tora,

via passagem numa serra de fita dupla (cortes paralelos à medula), o eventual

arqueamento que surge não é devido às tensões de crescimento, mas sim provocado

ou pela excentricidade natural da tora, ou por um alinhamento deficiente do bloco

principal para o corte na serra múltipla circular. Nessas situações, provoca-se um

encurvamento de todo o bloco (e conseqüentemente das tábuas) e um alívio

desuniforme das tensões residuais em cada lado. Admitindo-se que a priori as falhas

no processo seriam pequenas, tentou-se estabelecer uma relação quantitativa aceitável

entre a excentricidade da tora e o arqueamento.

 A correlação fenotípica significativa encontrada entre Arqueamento e

Excentricidade de Tora foi positiva e significativa (r = 0,311), apesar da magnitude ser

mediana, mostrando que de certa forma as toras mais cêntricas e as menos cêntricas

têm respectivamente uma maior e menor predisposição para sofrerem o defeito de

arqueamento, confirmando a suposição teórica. Esse resultado mostrou também que

eventuais influências negativas ocasionadas pela falta de alinhamento da tora com o

bocal da serra múltipla circular durante a atividade de alimentação do equipamento pelo

operador foram relativamente controladas, possibilitando um razoável isolamento dos
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efeitos exclusivamente associados às toras. Outra associação que permitiu confirmar

isso foi a ausência de correlação fenotípica entre Arqueamento e Encurvamento

(r = – 0,060).

As correlações fenotípicas entre Volume de Tora e Índice de Rachaduras de

Extremidades de Tábuas Verdes (IRTV) ou Secas (IRTS), estas duas últimas cujos

efeitos são manifestações das tensões de crescimento, resultaram valores positivos

muito semelhantes e altamente significativos (r = 0,475 e 0,462, respectivamente).

Infelizmente não foi possível investigar essas correlações do ponto de vista genético,

face às estimativas nulas obtidas para os caracteres IRTV e IRTS. Contudo, ao se

considerar Volume de Tora e Encurvamento, a correlação fenotípica tornou-se negativa

e baixa (r = – 0,144, conforme a Tabela 23). Pode-se admitir que essa variável indireta

do nível de tensão de crescimento responde independentemente da taxa de

crescimento, ao menos do ponto de vista fenotípico.

Nesse sentido, a literatura reporta diversos trabalhos mostrando que a taxa de

crescimento das árvores não afeta os níveis internos de tensão ou deformação de

crescimento, isto é, é possível encontrar numa população árvores de porte similar com

altos, médios e baixos níveis de tensão (Nicholson, 1973; Bamber, 1977; Hillis, 1978;

Chafe, 1979; Boyd, 1980; McKimm, 1985; Malan, 1988b; Wilkins e Kitahara, 1991a

1991b e Malan & Hoon, 1992). Contudo, não se encontrou na literatura comprovação da

prevalência dessa tendência sob o aspecto genético.

As estimativas de correlações fenotípicas de baixa magnitude encontradas entre

os caracteres IRTV e Encurvamento (r = 0,009), Densidade Básica e IRTV (r = 0,106) e

Densidade Básica e IRTS (r = 0,218), evidenciaram ausência de correspondência

fenotípica entre eles e que as rachaduras de tábuas podem não ser boas indicadoras

dos níveis de tensão de crescimento das árvores, sendo vulneráveis a diversas

influências oriundas do manuseio e processamento das toras.

4.3 Implicações dos resultados para o melhoramento genético da população
estudada

Os resultados encontrados para as progênies da procedência Luís Antônio de

E. grandis, originária da macro-região de Atherton, Austrália, permitem elaborar uma
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estratégia de melhoramento genético visando a melhoria da população para a produção

de madeira serrada. Os valores médios, os extremos e a amplitude dos dados para as

diversas características estudadas em cada uma das 41 progênies encontram-se no

Anexo C (Tabela 26).

Com esse propósito, deve-se proceder a uma seleção fenotípica para vigor,

taxa de crescimento e forma, que são determinantes para a obtenção de um

rendimento industrial adequado. Aliás, esse procedimento vem sendo praticado há

várias décadas pelos silvicultores, uma vez que numa população segregante as

árvores mais finas e de pior forma têm sido sistematicamente desbastadas,

concentrando-se a produção de madeira para serraria nas árvores de maior potencial.

O desbaste “por baixo” é uma prática de manejo consagrada porque permite obter

povoamentos florestais de maior uniformidade e qualidade.

No presente estudo, praticou-se exatamente o mesmo procedimento ao se

definir as árvores a serem avaliadas, para que os resultados tecnológicos e genéticos

almejados fossem obtidos.

Definidas as árvores de maior potencial madeireiro, critérios mais elaborados

passaram a ser utilizados. De toda a variação encontrada, apenas uma fração

mostrou-se herdável a um nível que pudesse contribuir para a melhoria da população.

Essas características foram as seguintes: Densidade Básica, IRET-3 e IRET-4,

Relação Alburno/Cerne, Encurvamento, Massa Específica, Compressão Paralela e

Flexão Estática, conforme evidenciado na Tabela 22. Excetuando o caráter Densidade

Básica, os demais caracteres não têm sido ainda selecionados em programas de

melhoramento genético, o que possivelmente explica os maiores níveis de variabilidade

que foram em geral encontrados na população. A densidade básica tem uma

importância fundamental, uma vez que é determinante para adequar o uso da madeira

para as diferentes finalidades, razão pela qual vêm sendo manipulada pela seleção

genética na maioria dos programas de melhoramento.

Segundo Mitchell (1960), a densidade constitui-se talvez no mais simples e útil

índice para se avaliar a adequabilidade da madeira ao seu uso final, havendo uma alta

correlação entre essa propriedade e a resistência mecânica em todas as madeiras.

Nesse sentido, Garcia & Lima (1990) comentam que de todas as propriedades físicas e

mecânicas, a densidade básica é a única que tem sido efetivamente utilizada como
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critério de seleção. Foelkel et al. (1992) destacam também a relevância da densidade

básica, ao afirmarem que essa característica foi se configurando ao longo dos anos

como o mais universal dos índices para expressar a qualidade da madeira.

Madeiras mais leves são indicadas para uso decorativo, onde não se exigem

altas resistências mecânicas. Por outro lado, nos casos onde as peças serradas são

submetidas a esforços de qualquer natureza, as madeiras mais densas são

vantajosas, apesar de implicar em maior dificuldade nas operações de manufatura

como torneamento, furação, fresagem, colagem, etc. Na população em estudo, a

densidade situou-se dentro de uma faixa intermediária, adequando-se para usos

múltiplos da madeira, de forma que seria mais importante diminuir o gradiente dentro da

árvore, tanto no sentido radial como no longitudinal. Pelos resultados obtidos, notou-se

que entre as posições existem diferenças significativas. Assim, deve-se selecionar

árvores cujo gradiente seja o menor possível dentro de uma faixa de densidade

considerada ideal. Embora tenham sido detectadas diferenças altamente significativas

entre as progênies analisadas do ponto de vista da densidade média da árvore,

também se detectaram diferenças num nível mais baixo de significância para a

densidade básica ao nível de posições ao longo do fuste. Isso reforçou a suposição que

existiria na população árvores de densidade baixa, intermediária e alta com diferentes

padrões de variação no sentido longitudinal, o que possibilitaria conciliar os interesses

mencionados anteriormente.

A densidade básica tem elevada correlação com massa específica, pois são

variáveis que caracterizam uma mesma propriedade da madeira, ou seja, uma relação

entre massa e volume a porcentagens pré-estabelecidas de umidade da substância

madeira. Então, tanto uma quanto a outra tem o mesmo efeito sobre outras

características, como por exemplo as propriedades mecânicas. As características

massa específica, compressão paralela e flexão estática são bastante relacionadas

entre si. As correlações genéticas aditivas e fenotípicas (Tabela 23) entre os dois

caracteres foram bastante altas. Essa relação é fácil de ser entendida na medida em

que a espessura da parede das fibras e dos vasos aumenta com o incremento da

massa específica da madeira, enquanto que o diâmetro do lúmen diminui. Amostras de

maior massa específica contêm também menos espaços vazios intracelulares e um

arranjo mais compacto dos elementos anatômicos estruturais (fibras e vasos),
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implicando numa maior resistência aos esforços mecânicos, conforme relatado por

diversos autores.

Nesse sentido, Ferreirinha (1961), em artigo sobre os progressos conseguidos

no campo das pesquisas sobre as propriedades da madeira de eucalipto entre 1956 e

1961, cita trabalhos cujos autores evidenciaram o aumento da resistência à

compressão com o aumento da densidade em E. globulus e que o aumento da

densidade era acompanhado de um acréscimo da resistência à compressão, flexão

estática, tração e fendilhamento, sendo mais forte a relação envolvendo compressão e

flexão estática. Cita também outros estudos realizados na Itália e em Portugal

ressaltando a estreita relação que existe entre a densidade e as propriedades

mecânicas nas madeiras de eucalipto.

Panshin & De Zeeuw (1970) e Hillis (1978) igualmente relatam a forte

associação que existe entre a densidade e as propriedades de resistência da madeira.

Bhat & Thulasidas (1977), ao estudarem seis árvores dominantes de E. grandis de 30

anos de idade e sete árvores de E. tereticornis de 16 anos de idade, encontraram uma

relação muito acentuada entre massa específica e resistências à flexão e compressão,

a ponto de uma servir para predizer a outra, especialmente para o E. grandis.

No Brasil, Della Lucia & Vital (1980) estudaram a relação entre densidade e

várias propriedades mecânicas, considerando determinações efetuadas em 40 árvores

de E. grandis de 8 anos de idade, para posteriormente compará-las com dados de

literatura australiana. Levando-se em consideração as menores densidades

observadas no Brasil e a tendência das propriedades mecânicas apresentarem valores

mais baixos do que na Austrália, demonstraram haver uma associação entre essas

características. Com um interesse semelhante, Della Lucia & Vital (1983), ao

estudarem as propriedades físicas e mecânicas da madeira de E. saligna de 40 anos

de idade, encontraram que as alterações de densidade ao se comparar as regiões

próximas à medula, cerne e alburno eram acompanhadas de variações no mesmo

sentido para diversas propriedades mecânicas. Lisbôa (1993), ao avaliar 5 árvores de

E. grandis  de 11 anos de idade, também demonstrou haver uma correlação direta

entre a densidade básica e as propriedades de resistência da madeira.

Em face dessas circunstâncias e constatações, ao se selecionar os genótipos

com base em uma referência de densidade ou massa específica, conseqüentemente
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uma série de outras propriedades estão sendo selecionadas indiretamente. O fato das

correlações serem positivas e o interesse do melhorista buscar uma mesma tendência

(aumento ou diminuição) facilita os trabalhos de melhoramento. As três propriedades

(massa específica, compressão paralela e flexão estática) mostraram que existe

potencial para a seleção entre as progênies avaliadas no presente trabalho.

A Relação Alburno/Cerne indica uma medida de lenho oriundo de um

crescimento secundário recente em relação a um lenho formado em estágios mais

remotos da vida da árvore, em termos proporcionais. A madeira que constitui o cerne

normalmente tem suas propriedades físicas e mecânicas mais estáveis, o que é um

ponto positivo no melhoramento visando serraria. Essa parte do lenho encontra-se

impregnada por extrativos e assume uma coloração mais definida, sendo muito visada

nos usos em que a aparência da madeira é um diferencial importante. A madeira de

alburno é normalmente mais leve, clara e menos resistente, sendo que boa parte é

descartada durante o processamento mecânico, por estar situada na periferia da

árvore. Face ao exposto, a busca de uma Relação Alburno/Cerne mais baixa passa a

ser interessante, inclusive indicando que a árvore em seu ciclo vital teria saído do

estágio juvenil mais cedo e estaria começando a formação de madeira adulta, de

melhor qualidade. Foram detectadas diferenças significativas entre as progênies em

teste, permitindo obter ganhos com a seleção.

Foram também encontradas diferenças significativas para o caráter

Encurvamento entre as progênies e um valor mediano para o coeficiente de

herdabilidade. Esse caráter é indicativo do nível de tensão de crescimento que existia

originalmente no interior da árvore, sendo almejado, portanto, buscar genótipos que

exibam valores menores para essa característica. Como característica indireta para

auxiliar os trabalhos de seleção tem-se a Relação Alburno/Cerne, face ao valor de

correlação genética encontrado com o Encurvamento (r = 0,924, conforme a

Tabela 23).

O fato de existir uma correlação genética aditiva positiva e significativa entre

Densidade Básica e Encurvamento implica que a seleção de árvores mais densas

pode levar a árvores com maiores níveis internos de tensão de crescimento, os quais

se manifestariam na forma de encurvamentos mais pronunciados. No presente
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contexto, conforme mencionado anteriormente, a Densidade Básica pode ser mantida

na faixa de variação atualmente encontrada.

Pesquisas conduzidas por diversos autores atestam que os níveis de tensão de

crescimento exibem grande variabilidade entre árvores e a característica é herdável

(Waugh11 citado por Kubler, 1987; Nicholson, 1973; Malan, 1979, 1984, 1988b e 1995;

Malan & Hoon, 1992). Tais constatações evidentemente são benéficas para os

trabalhos de melhoramento, em que se objetiva conseguir árvores que tenham níveis

mais baixos de tensão de crescimento para que rachaduras e empenamentos não

atinjam níveis que signifiquem perdas consideráveis durante o processamento

industrial.

Como é um fenômeno natural e um componente importante para a

auto-sustentação das árvores, todos os indivíduos possuem um certo nível de tensão

de crescimento, porém, a estratégia deve estar baseada na redução do gradiente

existente no sentido medula-casca, ou seja, entre a zona de compressão (mais interna)

e a zona de tração (mais externa). Na medida em que esse gradiente é reduzido, torna-

se menos provável que a madeira sofra as conseqüências depreciativas acarretadas

pela liberação das tensões. Dessa forma, as árvores indicadas para seleção seriam

aquelas que, por exemplo, exibem um gradiente de encurvamento de tábuas mais

suave.

Conforme mostrado na Figura 18, existe uma tendência do encurvamento

aumentar da medula para a casca. Foram encontradas diferenças significativas entre

as progênies em relação ao nível médio de Encurvamento presente nas tábuas e o

caráter revelou ter uma herdabilidade mediana entre progênies nas condições do

estudo, favorecendo os trabalhos de melhoramento.

Outros aspectos preponderantes no melhoramento de uma população para fins

de serraria são: o aumento do volume individual de madeira por árvore e a adequação

de padrões em termos de propriedades físico-mecânicas (massa específica,

resistência à compressão, resistência ao cisalhamento, resistência à flexão, entre

outras). Conforme ressaltado na literatura pesquisada sobre o assunto, tanto a taxa de

crescimento das árvores como as principais propriedades da madeira (grande parte

                                                
11 WAUGH, G. Growth stresses – genetic and environmental influences. Forest  Products

Newsletter, n.389, p.3-4, 1972.
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delas dependente da densidade) não apresentaram relação com o nível de tensão de

crescimento, ao nível fenotípico (Malan, 1979, 1988, 1991; Malan & Hoon, 1992 e

Crêspo, 2000). Geneticamente, foram encontradas correlações negativas entre

densidade e taxa de crescimento (Malan, 1988 e 1991).

No  presente estudo, os resultados de correlações fenotípicas em geral

seguiram essa mesma tendência, especialmente se como variável indireta para se

avaliar a tensão de crescimento forem utilizados os índices de rachaduras de

extremidades de toras, conforme pode ser observado na Tabela 23, ao se observar as

relações existentes entre Volume de Tora e IRET-3 (r = 0,181), Volume de Tora e

IRET-4 (r = 0,332), Densidade Básica e IRET-3 (r = 0,166), Densidade Básica e IRET-4

(r = 0,206), em sua maioria com magnitudes baixas e não significativas.

 Muito embora se reporte que taxa de crescimento e densidade da madeira

podem manter entre si uma correlação negativa, diversos estudos realizados com

eucaliptos mostram que essa relação nem sempre é muito forte ou mesmo que as

características comportam-se de forma independente (Mora et al., 1978; Mendes et al.,

1980; Moraes, 1987 e Malan, 1993). No presente estudo, a correlação genética e

correlação fenotípica foram praticamente nulas entre Volume de Tora e Densidade

Básica  (r = 0,008 e 0,030, respectivamente, conforme a Tabela 23). Numa população

coetânea de árvores, como foi o caso, o volume individual de cada árvore representa a

sua taxa de crescimento, validando a investigação da relação entre os dois caracteres.

No estudo de Crêspo (2000) foram avaliadas 20 árvores de E. grandis e 20

árvores de E. saligna, classificadas em cinco classes de diâmetro, cujos intervalos

ficaram determinados da seguinte forma: 19,0 a 25,0 cm; 25,0 a 31,0 cm; 31,0 a

37,0 cm; 37,0 a 43,0 cm e 43,0 a 49,0 cm. O autor observou que houve uma leve

tendência de toras com menores diâmetros apresentarem valores maiores para o

índice de rachaduras. Porém, não se detectou diferenças significativas entre as

classes diamétricas, evidenciando que o diâmetro efetivamente não era um fator que

influenciava as rachaduras de extremidade de tora.

Num estudo semelhante efetuado por Fernandes & Ferreira (1986), a partir de

142 árvores de E. saligna de 9 anos de idade, verificou-se a relação entre o nível de

tensões internas de crescimento (expresso na forma de rachaduras medidas nas

extremidades da prancha central) e o diâmetro das toras. As árvores foram
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classificadas em cinco classes de DAP, sendo o valor médio da classe inferior

22,45 cm e, para a classe superior, o valor médio foi de 33,64 cm. O autor encontrou

uma correlação negativa altamente significativa entre a intensidade de rachaduras das

extremidades e os diâmetros das toras, constatando que a intensidade das rachaduras

diminuía com o aumento dos diâmetros. Nesse caso, o resultado conflitou com outros

estudos relatados na literatura.

No conjunto das características, portanto, o ideotipo para serraria pode ser

descrito conforme segue: alto vigor, boa forma, alta taxa de crescimento, baixa relação

alburno/cerne, média densidade da madeira (ou massa específica), pouca incidência

de rachaduras de extremidades de tora e baixo encurvamento das peças serradas.

Garcia et al. (2001) relatam ainda que reduzir o gradiente de distribuição das tensões

de tração e de compressão e uniformizar as propriedades da madeira ao longo do eixo

longitudinal da árvore são essenciais para a redução das rachaduras e dos

encurvamentos.

Para a população estudada, a seleção conjunta para crescimento acentuado,

densidade ajustada aos propósitos de uso da madeira e nível baixo de tensão de

crescimento, contudo, implicou em algumas dificuldades, pois essas características

apresentaram uma certa interdependência umas com as outras. No trabalho,

encontrou-se, por exemplo, uma correlação genética muito alta e positiva (r = 1,053)

entre Densidade Básica e Encurvamento e mediana entre Densidade Básica e IRET-3

e IRET-4 (r = 0,339 e 0,439, respectivamente), conforme indicado na Tabela 23, o que

implica que no melhoramento deve-se procurar genótipos que exibam uma relação

mais adequada da Densidade Básica com essas características para que elas possam

ser modificadas no sentido desejado de acordo com o propósito de uso da madeira.

Uma das estratégias seria reduzir um pouco a densidade da madeira tendo em vista

melhorar essas duas características relacionadas com a produção de madeira

serrada. Por outro lado, a correlação negativa detectada entre Volume de Tora e

Encurvamento  (r = – 0,623), também mostrada na Tabela 23, mostrou-se favorável

para o melhoramento visando aumento da produção volumétrica de madeira e redução

do nível de tensão de crescimento. Conforme salientado anteriormente, o caráter

Encurvamento se mostrou apropriado para se avaliar indiretamente as tensões internas

de crescimento das árvores, por ser uma variável menos sujeita a erros de avaliação.
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O presente estudo mostrou que os Índices de Rachaduras de Tábuas, em

qualquer condição de umidade, foram ineficientes para descriminar as progênies, face à

não significância encontrada para o teste F. Também não foi possível obter estimativas

de herdabilidade válidas, o que reforçou a suspeita de que seriam altamente afetadas

por fatores não controláveis como tipo de desdobro, efeitos de secagem, choques

mecânicos, etc. Dessa forma, não é recomendado considerar essas características

como úteis no processo seletivo.

Levando-se em consideração as características relevantes para seleção, ou

seja, Volume de Tora Sem Casca, Densidade Básica, Índice de Rachaduras de

Extremidades de Tora (IRET-4) e Encurvamento, assim como as correlações

genéticas e fenotípicas existentes entre elas e as magnitudes dos coeficientes de

herdabilidade e de variação genético, decidiu-se pela aplicação de um Índice de

Seleção para orientar a escolha das melhores progênies no conjunto dessas

características, numa intensidade de seleção de 20%, resultando 8 progênies

selecionadas para esse conjunto de atributos. Os respectivos pesos econômicos

aplicados foram a1 = 0,1; a2 = 0,0; a3 = – 3,0 e a4 = – 2,0, os quais conduziram aos

melhores resultados de ganho esperado com a seleção. O índice de seleção obtido foi:

I = 0,2195X1  – 0,0035X2  – 0,6010X3  + 0,0232X4.

As comparações entre os ganhos de seleção esperados advindos da seleção

das características isoladamente e a seleção com base no índice encontram-se na

Tabela 27. Observa-se que a seleção isolada deve resultar em ganhos reduzidos para

Volume da Tora Sem Casca (GS = 0,59%) e razoáveis para a Densidade Básica

(GS = – 2,15%), IRET-4 (GS = – 7,69%) e Encurvamento (GS = – 2,65%).

O caráter Volume de Tora Sem Casca mostrou ser pouco responsivo à seleção

pelo fato de apresentar um coeficiente de variação genético praticamente nulo

(CVgen. = 0,04%) e uma estimativa de herdabilidade bastante baixa (h2 = 0,10),

indicando a ausência de variabilidade para esse caráter. Na realidade, a seleção

fenotípica para volume praticada no início do trabalho de campo com a finalidade de só

se aproveitar as árvores acima de um diâmetro mínimo foi em parte a responsável pela

redução dos níveis de variabilidade originalmente presentes nas progênies.

A redução da Densidade Básica não deve interferir a ponto de prejudicar o uso

da madeira para fins de produção de celulose, que seria outra possível utilização da
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madeira. Conforme comentado anteriormente, a grande maioria das progênies

encontra-se dentro da faixa de variação considerada ideal para ser utilizada como

matéria-prima para a indústria celulósica. Esse procedimento foi necessário tendo em

vista as correlações genéticas positivas e de magnitudes mediana e alta encontradas

entre ela e as características IRET-4 e Encurvamento, respectivamente (Tabela 23).

A seleção para o caráter IRET-4 deve acarretar um ganho de seleção

satisfatório, sendo que provavelmente uma grande parcela desse ganho tenha como

causa o coeficiente de variação genético encontrado (CVgen. = 9,08%), o qual foi o mais

alto dentre as características contempladas no estudo. A herdabilidade para essa

característica foi mediana (h2 = 0,31). Já para o caráter Encurvamento, apesar da

herdabilidade ser ligeiramente superior (h2 = 0,39), o coeficiente de variação genético

encontrado foi baixo (CVgen. = 2,94%), explicando o menor ganho esperado com a

seleção.

A resposta correlacionada estimada a partir da seleção para Volume de Tora

Sem Casca foi nula para Densidade Básica (RC = 0,01%), favorável para o caráter

Encurvamento (RC = – 0,81%) e desfavorável para IRET-4 (RC = 1,66%). A resposta

correlacionada estimada a partir da seleção para Densidade Básica foi favorável para

os caracteres IRET-4 (RC = – 4,39%) e Encurvamento (RC = – 3,40%) e nula para

Volume de Tora Sem Casca (RC = – 0,01%). A resposta correlacionada estimada a

partir da seleção para IRET-4 foi favorável apenas para Densidade Básica

(RC = – 0,91%) e desfavorável para os caracteres Volume de Tora Sem Casca e

Encurvamento (RC = – 0,43% e 0,61%, respectivamente). Finalmente, a resposta

correlacionada estimada a partir da seleção para Encurvamento foi favorável para

Volume de Tora Sem Casca (RC = 0,73%) e Densidade Básica (RC = – 2,45%) e

desfavorável para o IRET-4 (RC = 2,12%).

Ao se comparar os resultados de ganhos estimados para as características

isoladamente com aqueles obtidos através do uso do índice de seleção, conclui-se que

a aplicação do mesmo seria vantajosa, pois três das quatro características seriam

melhoradas conjuntamente (Densidade Básica, IRET-4 e Encurvamento), enquanto

que o Volume de Tora Sem Casca não seria prejudicado (GS = – 0,09%). Os ganhos

esperados a partir do índice para os três primeiros caracteres seriam respectivamente
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GS = – 2,39%, GS = – 6,24% e GS = – 2,41% para um ciclo de seleção recorrente

entre médias de progênies de polinização aberta, considerando que as árvores das

progênies selecionadas recombinem entre si sem a contaminação de pólen de árvores

não selecionadas, o que poderia ser feito através do estabelecimento de um pomar de

sementes clonal.

Através de análise da variabilidade isoenzimática, taxas médias de cruzamento

de 84% (Morán & Bell, 1983) e de 88% (Mori, 1993) foram relatadas para a espécie

E. grandis, indicando que as populações apresentam um certo grau de endogamia.

Assim, de acordo com Resende et al. (1995) esse progresso corresponde ao ganho

imediato, válido somente para a primeira geração de recombinação, visto que o novo

equilíbrio seria atingido após algumas gerações devido à relativamente pequena taxa de

autofecundação que ocorre na espécie.

4.4 Efeitos de posição sobre as características tecnológicas

4.4.1 Comportamento das primeiras e segundas toras

Para os estudos envolvendo comparações entre as primeiras e as segundas

toras, consideraram-se todas as árvores que dispunham das duas toras, sendo as

observações submetidas a análises de variância segundo um arranjo hierárquico (entre

e dentro de toras). Os resultados dessas análises encontram-se no Anexo D (Tabelas

28 a 33). No caso dos caracteres Teor de Casca, Relação Alburno/Cerne e

Encurvamento, os valores do teste F foram altamente significativos.

Examinando-se a Tabela 34, no caso do Teor de Casca, as primeiras toras

(Toras 1) apresentaram um maior valor em relação às  segundas toras (Toras 2). Em

contrapartida, para a relação Alburno/Cerne, verificou-se um maior valor para as

Toras 2 em relação às Toras 1.

Dois relatos que investigaram o comportamento do teor de casca em função da

altura na árvore confirmam os resultados encontrados no presente trabalho. Nesse

sentido, ao analisarem a porcentagem de casca em volume para o E. dunnii de 20 anos

de idade, Calori & Kikuti (1997) observaram uma tendência de diminuição até 50% da

altura comercial e crescimento desse ponto até 100% da altura comercial, sendo que

como um todo as árvores estudadas apresentaram um valor médio de 10,4% de
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conteúdo de casca. Já para o E. saligna aos 22 anos de idade, Lopes (2000) constatou

uma tendência uniforme de redução do conteúdo de casca à medida que se caminhava

em direção ao topo da árvore.

Na árvore, o lenho mais jovem é o que se situa na parte mais alta do fuste. A

despeito do fato do crescimento lateral se dar de forma concomitante em todo o fuste,

a participação das camadas recém-formadas na proporção total de madeira existente

vai aumentando gradativamente da base para o topo da árvore. Assim,

proporcionalmente, existe muito mais madeira jovem do que adulta nas posições mais

altas e, inversamente, muito mais madeira adulta do que jovem nas posições mais

baixas. Como o desenvolvimento do cerne acompanha o avanço da idade do lenho, a

proporção do mesmo é maior onde o lenho é mais velho e menor onde o lenho é mais

novo, ou seja, a proporção de cerne diminui da base para o topo da árvore.

Malan (1991) afirma que como o cilindro de lenho juvenil estende-se da base

para o topo da árvore, a proporção de madeira juvenil aumenta ao se examinar a

secção transversal do fuste. O cerne, caracterizado pelo desenvolvimento de tiloses e

pela deposição de extrativos, começa a ser formado nos eucaliptos entre 5 e 10 anos

de idade de acordo com Hillis12 citado por Bamber (1977). Tendo em vista essas

considerações, o resultado encontrado no presente estudo para o aumento da relação

alburno/cerne com a altura na árvore está em conformidade com o desenvolvimento

normal das árvores, conforme mostrado na Tabela 34.

Ainda na Tabela 34, para o caráter Encurvamento, evidência indireta do nível de

tensão de crescimento, encontrou-se que a segunda tora deforma-se

significativamente mais que a primeira tora, o que corrobora uma série de relatos da

literatura mencionados no decorrer do trabalho. Essa variável é menos afetada por

influências não controláveis, tornando-se por isso menos sujeita a erros do ponto de

vista de avaliação das tensões de crescimento.

Para as características Índice de Rachaduras de Extremidades de Tábuas

Verdes, Índice de Rachaduras de Extremidades de Tábuas Secas e Arqueamento, não

se encontraram diferenças significativas de comportamento entre as primeiras e as

segundas toras, conforme mostrado na Tabela 35. Lopes (2000) igualmente não

                                                
12 HILLIS, W.E. Properties of eucalypt woods of importance to the pulp and paper industry. Appita,

v.26, p.113-122.



101

encontrou influência da posição vertical das toras no fuste da árvore nas rachaduras de

extremidade de tábuas, ao avaliar quatro diferentes posições em 12 árvores de

E. saligna de 22 anos de idade. Nesse mesmo estudo, também não foram detectadas

diferenças para as rachaduras de extremidades de tora.

Na verdade, os caracteres Rachaduras de Tora, Rachaduras de Tábuas e

Arqueamento parecem ser menos fidedignos, ou seja, estão sujeitos a uma maior

influência de fatores ambientais e as metodologias de avaliação das rachaduras podem

variar de estudo para estudo. No caso do IRTV e IRTS, além das tensões de

crescimento, as tensões de secagem e as oriundas dos choques mecânicos podem

interferir nos resultados. No caso do Arqueamento, há efeitos adicionais às tensões de

crescimento que são provocados pela excentricidade da tora e/ou pelo processo de

desdobro, em que a tora pode ser serrada de forma descentralizada em relação ao seu

eixo longitudinal.

A Figura 15 resume as observações encontradas para as primeiras e segundas

toras para as seis características avaliadas, apresentando os valores médios e a

indicação da detecção ou não de diferenças estatísticas significativas.

4.4.2 Densidade básica e umidade natural

Para as características Densidade Básica e Umidade Natural, conforme os

resultados apresentados na Tabela 36, observou-se que o efeito "Posições"

mostrou-se altamente significativo. No caso da densidade, o disco tomado na posição

base foi o que exibiu o maior valor. Em seguida, em ordem decrescente, aparece a

posição 5,20 m e por último a posição 2,60 m. O comportamento do teor de umidade

foi de um gradativo decréscimo no sentido base-topo da tora.

Ao estudar o efeito de posições de amostragem ao longo do fuste em E. saligna,

Lopes (2000) não constatou diferenças estatísticas para densidade básica e umidade

natural, considerando quatro diferentes posições (ao nível do DAP, 25%, 50% e 75% da

altura comercial) numa amostra de 12 árvores de 22 anos de idade. Nesse aspecto, o

resultado do referido autor contrasta com os obtidos no presente estudo. Calori & Kikuti

(1997), ao estudarem a variação da densidade básica em três diferentes posições

(base, meio e topo do fuste) de cinco árvores de E. dunnii aos 20 anos de idade,
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também não encontraram diferenças significativas entre os pontos de amostragem. Na

verdade, a variação da densidade básica no sentido longitudinal do fuste não obedece a

um padrão específico, conforme evidenciado na literatura. Diversos autores

encontraram situações contrastantes, entre eles Bamber et al. (1969), Panshin & De

Zeeuw (1970), Hillis (1978), Malan (1979), Malan (1988a), Chafe (1981) e Chafe (1985).

Verificou-se que pode ocorrer redução, aumento, redução até um certo ponto da altura

seguido de aumento ou pode ainda dentro de um intervalo não ocorrer modificação com

a altura.
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4.4.3 Índices de rachaduras de extremidades de tora e de tábuas

Em relação aos Índices de Rachaduras de Extremidades de Tora (Tabela 37),

verificou-se a existência de diferenças altamente significativas entre as posições Base

e Topo, sendo consistente a maior ocorrência de rachaduras na posição Topo,

independentemente do método de avaliação. O mesmo comportamento foi encontrado

para os caracteres IRTV e IRTS (Tabela 38), ou seja, na posição Topo os Índices foram

maiores. Esses resultados são coerentes, uma vez que as duas variáveis mantêm

entre si uma correlação fenotípica altamente significativa, conforme discutido

anteriormente.

Depreende-se da literatura que existe uma tendência dos níveis de tensão de

crescimento aumentarem da base para o topo da árvore, conforme evidenciado

adiante. Os resultados obtidos confirmaram essa propensão, respaldada no fato que

tanto os Índices de Rachaduras de Extremidade de Tora como os Índices de

Rachaduras de Extremidade de Tábuas serem indicadores indiretos de tensão de

crescimento, muito embora as rachaduras de tábuas se configurem como menos

consistentes para esse propósito.

Na tentativa de entender mais profundamente as variações nas tensões de

crescimento longitudinais, densidade básica e módulo de elasticidade em função da

altura na árvore, Chafe (1981) utilizou cinco árvores de 39 anos de idade de E. regnans,

nas quais medidas tomadas a três alturas (2,5; 5,0 e 7,5 m) na periferia mostraram um

aumento significativo do módulo de elasticidade e densidade básica com a altura na

árvore. A deformação e a tensão de crescimento longitudinal também aumentaram

com a altura e, embora significância estatística não fosse demonstrada nessas

instâncias, houve indícios de tendência para aumento da tensão de crescimento.

Segundo esse autor, observações com o intuito de verificar o aumento de tensão de

crescimento com a altura na árvore ajudam a explicar melhor a maior tendência das

toras tomadas das partes mais altas da árvore racharem mais.

Em outro trabalho, Chafe (1979) comentou que a tensão de crescimento poderia

mostrar variação considerável dentro de árvores, entre árvores e entre espécies e que

tal variabilidade poderia derivar de influências ambientais, como a disposição das

árvores individuais na floresta, ou de influências genéticas. No comentário do autor,
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poucos trabalhos levaram em conta a variação da tensão de crescimento com respeito

à altura na árvore. Nas investigações de Jacobs (1945), por exemplo, não foi observado

qualquer efeito da altura nas tensões de crescimento, enquanto que Nicholson (1971)

relatou somente uma pequena variação com a altura.

Chafe (1985) desenvolveu uma outra pesquisa para verificar uma eventual

variação da tensão de crescimento longitudinal com a altura nas árvores. O autor

tomou medidas em seis níveis de altura (1,5; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 e 15,0 m) em 10

árvores de E. nitens de 8 anos de idade, revelando que a deformação de crescimento e

a tensão de crescimento estavam significativamente relacionadas com a altura na

árvore. Embora as correlações resultassem uma relação linear negativa, houve

indicação que um padrão mais complexo poderia estar presente. A densidade básica e

o módulo de elasticidade medidos na periferia da árvore foram também negativamente

correlacionados com a altura na árvore. Enquanto aumentos significativos em

densidade e módulo de elasticidade com a altura foram mostrados para E. regnans, o

inverso foi o caso para E. nitens. Em geral, ambas as espécies mostraram uma

correlação linear negativa com a altura, embora para densidade os elevados valores a

1,5 m pareceram contribuir para isso. A partir de 6 m, a densidade tendeu a aumentar

com a altura. Segundo o autor, embora a relação tivesse ainda que ser determinada

com precisão, pareceu claro a partir do estudo e de outros precedentes que a

deformação de crescimento e tensão realmente variaram com a altura na árvore.

Diferenças entre o presente estudo e outros anteriores poderiam ser interpretadas em

termos de maturidade das árvores. Como as árvores investigadas tinham apenas 8

anos de idade, a distribuição da tensão de crescimento poderia mudar com o aumento

da maturidade e mudanças nas condições ambientais.

Yao (1979), realizou medidas em freixo, carvalho e nogueira americana em

quatro diferentes alturas (2, 5, 8 e 11 m), encontrando que a tensão de crescimento

periférica aumentou até a altura de 8 m, detectando-se porém um declínio na posição

final correspondente aos 11 m.

Segundo Chafe (1981), as razões para as mudanças nas propriedades da

madeira com a altura da árvore são desconhecidas. Ressalta, porém, que tal variação

pode ser importante na utilização da madeira serrada. No caso da tensão de

crescimento, as toras obtidas das regiões superiores do tronco seriam mais propensas
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às rachaduras de extremidades por causa das mais altas tensões de crescimento, bem

como dos mais acentuados gradientes de tensão presentes nas toras de menor

diâmetro. De acordo com o autor, essa tendência algumas vezes observada no campo

sugere que as toras basais seriam mais apropriadas para desdobro, do ponto de vista

das considerações sobre as tensões de crescimento de forma isolada.

Duas investigações realizadas no Brasil sobre a influência da posição nas

rachaduras merecem destaque. A primeira, publicada por Fernandes e Ferreira (1986),

reporta uma avaliação em 142 árvores de E. saligna, à idade de 9 anos, em que se

detectou que a intensidade das rachaduras das tábuas foi maior no topo dos toretes

(correspondente à parte mais alta das árvores) do que na base (correspondente ao

nível do DAP). A segunda, publicada por Crêspo (2000), ao comparar a incidência de

rachaduras nas extremidades de toras de E. grandis e E. saligna, ambas com 20 anos

de idade, revelou que as extremidades correspondentes à posição topo rachavam mais

do que a base, porém as diferenças não foram estatisticamente significativas. Neste

último trabalho, o autor também verificou existir uma tendência de aumento do índice de

rachaduras no sentido base-topo da árvore, considerando amostragem de toras a

quatro diferentes alturas em relação ao solo. Todavia, do ponto de vista estatístico,

novamente tais diferenças não foram significativas.

4.5 Considerações adicionais sobre aspectos tecnológicos

No que concerne à interação entre progênies e posições, apenas para o caráter

Densidade Básica ela se mostrou significativa, conforme evidenciado na Tabela 1. Isso

mostra que pelo menos uma progênie tem um comportamento relativo diferente das

demais para as observações tomadas nas diferentes posições.

As demais análises estatísticas não revelaram interações significativas entre

progênies e posições para as variáveis Umidade, Índices de Rachaduras de

Extremidades de Tora (IRET-1 a IRET-6) e Índices de Rachaduras de Extremidades de

Tábuas (Verdes ou Secas), conforme evidenciado nas Tabelas 2 a 10,

respectivamente. Isso mostra que o comportamento relativo das progênies foi o

mesmo para as variáveis consideradas, nas observações tomadas nas diferentes

posições.
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No presente estudo, as toras foram desdobradas respeitando-se o diâmetro das

mesmas por ocasião da passagem na serra de fita dupla, segundo duas classes de

largura: 10 cm e 15 cm. Esse procedimento foi adotado levando-se em consideração

algumas premissas, cujos aspectos essenciais são discutidos a seguir, com base em

subsídios fornecidos por Garcia13.

 O autor comenta que sob um mesmo nível de gradiente de tensões de

crescimento (posição na tora), as tábuas mais largas tendem a rachar mais do que as

tábuas mais estreitas, desde que a tensão seja maior que a resistência intrínseca da

madeira. Por outro lado, as tábuas mais largas encurvam menos do que as mais

estreitas. O fato dos dois efeitos terem comportamento inverso na sua manifestação

em função da largura da peça serrada leva a tais diferenças.

 A ilustração apresentada na Figura 16 mostra a projeção ortogonal das duas

forças responsáveis pela deformação resultante, tanto para uma tábua estreita como

para uma tábua larga.

 
         

 Figura 16 -  Decomposição de forças em duas tábuas hipotéticas,
sendo uma larga (contorno na cor laranja) e a outra
estreita (contorno na cor cinza). RT: resultante; E:
encurvamento e R: rachadura.

 

 No procedimento de desdobro do presente trabalho de pesquisa não se

padronizou a largura do bloco principal, pois para se comparar toras (árvores) quanto

ao nível de tensões de crescimento, haveria necessidade de se refilar as tábuas,

                                                
13 GARCIA, J.N. Comunicação pessoal, 2002.
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retirando-se uma tira de largura reduzida na zona central da tábua, de forma que ela

confinasse o mínimo possível de tensões residuais.

 Caso fosse adotado esse procedimento de desdobro, se geraria uma situação

em que as toras de maior diâmetro produziriam tábuas mais estreitas do que o

tecnicamente possível, pois a padronização num lote heterogêneo teria que ser feita

"por baixo" em termos de bitola do bloco principal. Isso prejudicaria as mensurações de

rachaduras de tábuas e encurvamento, pois as rachaduras seriam beneficiadas (menor

comprimento) pelo efeito da menor largura; já o encurvamento seria prejudicado (maior

flecha) pela menor largura da peça. Isso poderia levar a uma  constatação errônea que

as árvores que cresceram mais teriam um menor nível de tensão de crescimento do

que as que cresceram menos do ponto de vista das rachaduras ou, inversamente, um

maior nível de tensão de crescimento do que as que cresceram menos do ponto de

vista do encurvamento, enquanto que na verdade a largura da peça é que seria

responsável pela alteração das leituras esperadas para a árvore em avaliação. Nesse

sentido, nas toras de diâmetro inferior (menor crescimento), as medidas seriam mais

condizentes com a realidade.

 O cenário descrito previamente está representado no Quadro 8, em que duas

árvores hipotéticas possuem o mesmo gradiente de tensões no sentido medula-casca,

porém, a largura das tábuas das duas árvores são mantidas constantes.
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 Vista da Tora  Árvores

 
 

  1
 (DAP = 15 cm)

  2
 (DAP = 20 cm)

 
 
 
 
 
 Longitudinal
 
 
 
 
 
 
 
 Transversal

 
 

 
 Tipo de Defeito   

 Encurvamento  fiel  superestimado

 Rachaduras de Tábuas  fiel  subestimado

 
 Quadro 8 -  Representação esquemática, sob vista longitudinal e transversal, de duas

toras obtidas de árvores de diâmetros diferentes, serradas na serra fita
geminada para gerar blocos principais de mesma bitola  (parte na cor
laranja) e comportamento esperado de tábuas periféricas (cor marrom)
em relação ao encurvamento e às rachaduras.

 

 Conforme comentado, essa situação resultaria a falsa impressão que a árvore 2

teria níveis mais altos de tensão de crescimento do que a árvore 1, sob o enfoque do

encurvamento e, inversamente, níveis mais baixos do que a árvore 1, sob o enfoque

das rachaduras. Nesse caso, refilar as peças (obter uma estreita tira central) seria

fundamental para se compará-las adequadamente em relação ao encurvamento

(flecha). As rachaduras já não seriam uma boa variável discriminante.
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 Procedendo-se o refilamento, o encurvamento seria fornecido como uma

variável não-enviesada. Quanto às rachaduras, a sua avaliação ficaria seriamente

prejudicada e não haveria alternativas para compensar a distorção gerada, pois o efeito

é irreversível.

 Para minimizar esses possíveis inconvenientes, serrou-se o bloco principal

usando-se uma entre duas bitolas disponíveis (10 cm e 15 cm), em função do diâmetro

da tora. Com isso, tanto a avaliação das rachaduras quanto a avaliação do

encurvamento foram menos prejudicadas em termos de fidelidade, não havendo

necessidade de se refilar as peças obtidas, o que demandaria um enorme trabalho

extra.

 O Quadro 9 apresenta o que seria teoricamente obtido considerando-se duas

árvores hipotéticas de diâmetros diferentes que possuem o mesmo gradiente de

tensões de crescimento longitudinais no sentido medula-casca.

 Conforme pode ser observado, mesmo com diâmetros diferentes, mas sob um

equivalente gradiente de tensão de crescimento, as tábuas da periferia confinariam

proporcionalmente o mesmo montante de tensão residual e, portanto, flertiriam

semelhantemente. Nesse caso, também é de se esperar que a relação comprimento

da rachadura pela largura da tábua ou pelo número de tábuas se mantenha próxima.

 Dessa forma, finalmente, tem-se que o balanço da redistribuição das tensões

não é seriamente afetado ao se fazer um ajuste operacional para adequar a distância

entre as serras de fita aos diferentes diâmetros das toras. Ressalta-se que quanto

mais opções de ajuste o equipamento permitir, maior deve ser o benefício para a

precisão das avaliações.
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 Vista da Tora  Árvores

 
 

  1
 (DAP = 15 cm)

  2
 (DAP = 20 cm)

 
 
 
 
 
 Longitudinal
 
 
 
 
 
 
 
 Transversal

 
 

 
 Tipo de Defeito   

 Encurvamento  fiel  fiel

 Rachaduras de Tábuas  fiel  fiel

 
 Quadro 9 -  Representação esquemática, sob vista longitudinal e transversal, de duas

toras obtidas de árvores de diâmetros diferentes, serradas na serra fita
geminada proporcionalmente aos seus diâmetros (parte na cor laranja) e
comportamento esperado de tábuas periféricas (cor marrom) em relação
ao encurvamento e às rachaduras.

 
 

 Complementando a abordagem sobre as inter-relações entre dimensão de

peças serradas e efeitos oriundos da liberação de tensões de crescimento, tem-se que

para uma mesma tora e numa mesma posição, as tábuas mais estreitas flertem mais

do que tábuas mais largas, pois liberam mais tensões na forma de encurvamento

(Figura 16). Conforme visto anteriormente na decomposição das componentes de

forças que provocam as rachaduras e os encurvamentos, as tábuas mais estreitas são
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menos propensas às rachaduras do que as tábuas mais largas. O comportamento

geral se inverte ao se considerar as tábuas mais largas. A força resultante, todavia, é

de mesma magnitude para os dois casos, conforme simulação representada no

Quadro 10.

 

 Tábuas
 Representação vetorial da

força responsável por
rachadura

 Representação vetorial da
força responsável por

encurvamento
 Resultante

 largas    

 estreitas    

 Quadro 10 -  Decomposição das forças responsáveis por defeitos na madeira serrada.

 
 
 Finalmente, tem-se a situação representada na Figura 17, em que estão

destacadas três tábuas de mesma largura, mas ocupando diferentes posições em um

bloco principal de uma tora hipotética.

 

 
 

 Figura 17 -  Posições da tábua diametral (tábua 1),
intermediária (tábua 2) e periférica (tábua 3) no
bloco principal, representadas na cor laranja.

 

 
 As conseqüências previstas em cada uma das três tábuas representativas do

perfil na direção transversal são as seguintes: a) Tábua diametral (1): propensão a

encurvar menos e rachar mais; b) Tábua intermediária (2): comportamento

intermediário e c) Tábua periférica (3): propensão a encurvar mais e rachar menos. Na

Figura 18 tem-se a representação das forças atuantes nas tábuas.
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 Figura 18 -  Representação da decomposição de forças atuantes em
duas tábuas (mais interna e mais externa), a partir de uma
vista transversal da tora. RT = resultante; R = rachadura e
E = encurvamento.



5 CONCLUSÕES

A partir do presente trabalho, foi possível obter as seguintes conclusões:

1a) A população estudada apresentou níveis de variabilidade favoráveis para o

melhoramento genético para os seguintes caracteres: densidade básica, rachaduras

de extremidades de tora (segundo dois critérios), relação alburno/cerne, encurvamento,

massa específica, compressão paralela e flexão estática;

2a) A faixa de variação das herdabilidades entre médias de progênies para os

referidos caracteres ficou entre 0,31 e 0,61, indicando reais possibilidades de ganhos

com seleção;

3a) Os seguintes pares de caracteres foram geneticamente correlacionados:

densidade básica e massa específica, massa específica e compressão paralela,

massa específica e flexão estática, densidade básica e compressão paralela,

densidade básica e flexão estática, densidade básica e encurvamento, massa

específica e encurvamento, relação alburno/cerne e encurvamento, densidade básica e

rachaduras de extremidades de tora, volume de tora e rachaduras de extremidades de

tora e volume de tora e encurvamento; este último, negativamente correlacionado;

4a) Os ganhos esperados com a seleção entre médias de progênies nos

caracteres volume de tora, densidade básica, IRET-4 e encurvamento, numa

intensidade de 20%, foram os seguintes: 0,59%; – 2,15%; – 7,69% e – 2,65%,

respectivamente, considerando que para os três últimos a seleção é para a redução

das médias;
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5a) O uso de um índice de seleção composto pelos quatro caracteres do item

anterior deve acarretar ganhos nos caracteres densidade básica, IRET-4 e

encurvamento, de magnitudes semelhantes àqueles estimados com a seleção

individual para esses caracteres; para volume de tora, contudo, os ganhos seriam

praticamente nulos;

6a) Os caracteres teor de casca, relação alburno/cerne, encurvamento,

densidade básica, umidade natural e rachaduras de extremidades de tora e de tábuas

foram bastante influenciados pela posição de amostragem na árvore;

7a) As primeiras e as segundas toras apresentaram um comportamento

semelhante em relação às rachaduras e ao arqueamento da madeira serrada

produzida.



ANEXOS



ANEXO A: Resultados das análises estatísticas
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Tabela 1. Análise de variância para o caráter Densidade Básica (kg/m3), com base
em médias de parcelas (duas plantas) e para as posições Base, Meio e
Topo dos discos.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 6.419,70 - -
Repetições / Experimentos 4 3.455,50 - -
Progênies / Experimentos 39 4.050,45 1,56 0,0440
Erro (a) Médio 76 2.304,91 - -
Posições / Experimentos 4 120.871,76 125,04 0,0001
Erro (b) Médio 8 679,52 - -
(Prog.x Pos.) / Experimentos 78 708,20 1,69 0,0031
Erro (c) Médio 151 418,98 - -

Total Corrigido 361

CVparcelas (%): 5,29; CVsub-parcelas (%): 4,98; CVerro(c) (%): 3,91;
Média geral (kg/m3): 523,78.

Tabela 2. Análise de variância para o caráter Umidade Natural (%), com base em
médias de parcelas (duas plantas) e para as posições Base, Meio e Topo
dos discos.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 571,50 - -
Repetições / Experimentos 4 554,71 - -
Progênies / Experimentos 39 237,01 0,84 0,7181
Erro (a) Médio 76 291,51 - -
Posições / Experimentos 4 4.287,05 126,97 0,0024
Erro (b) Médio 8 42,34 - -
(Prog.x Pos.) / Experimentos 78 103,30 0,92 0,6491
Erro (c) Médio 150 111,93 - -

Total Corrigido 360

CVparcelas (%): 11,64; CVsub-parcelas (%): 7,69; CVerro(c) (%): 12,50;
Média geral (%): 84,66.
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Tabela 3. Análise de variância para o caráter IRET-1 (%), com base em médias de
parcelas (duas plantas) e para as posições Base e Topo das primeiras
toras. Valores originais transformados em x .

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,040224 - -
Repetições / Experimentos 4 0,341892 - -
Progênies / Experimentos 39 0,047768 1,35 0,1395
Erro (a) Médio 76 0,036038 - -
Posições / Experimentos 2 1,127047  74,07 0,0013
Erro (b) Médio 4 0,015919 - -
(Prog.x Pos.) / Experimentos 39 0,007908 0,92 0,6091
Erro (c) Médio 75 0,008621 - -

Total Corrigido 240

CVparcelas (%): 20,78; CVsub-parcelas (%): 19,53; CVerro(c) (%): 14,37;
Média geral (%): 0,460; Média geral (transf.): 0,646.

Tabela 4. Análise de variância para o caráter IRET-2 (%), com base em médias de
parcelas (duas plantas) e para as posições Base e Topo das primeiras
toras. Valores originais transformados em x .

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,029138 - -
Repetições / Experimentos 4 0,121104 - -
Progênies / Experimentos 39 0,014678 1,14 0,3166
Erro (a) Médio 76 0,012510 - -
Posições / Experimentos 2 0,320947 69,10 0,0005
Erro (b) Médio 4 0,004233 - -
(Prog.x Pos.) / Experimentos 39 0,003449 1,14 0,3118
Erro (c) Médio 75 0,003033 - -

Total Corrigido 240

CVparcelas (%): 17,86; CVsub-parcelas (%): 14,69; CVerro(c) (%): 12,43;
Média geral (%): 0,210; Média geral (transf.): 0,443.
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Tabela 5. Análise de variância para o caráter IRET-3 (%), com base em médias de
parcelas (duas plantas) e para as posições Base e Topo das primeiras
toras. Valores originais transformados em x .

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,028704 - -
Repetições / Experimentos 4 0,183380 - -
Progênies / Experimentos 39 0,023724 1,45 0,0915
Erro (a) Médio 76 0,016305 - -
Posições / Experimentos 2 0,561291 79,31 0,0008
Erro (b) Médio 4 0,007028 - -
(Prog.x Pos.) / Experimentos 39 0,004249 1,01 0,4716
Erro (c) Médio 75 0,004200 - -

Total Corrigido 240

CVparcelas (%CVparcelas(%): 21,46; CVsub-parcelas (%): 19,92; CVerro(c) (%): 15,40;
Média geral (%): 0,198; Média geral (transf.): 0,421.

Tabela 6. Análise de variância para o caráter IRET-4 (cm2), com base em médias de
parcelas (duas plantas) e para as posições Base e Topo das primeiras
toras. Valores originais transformados em x .

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,034664 - -
Repetições / Experimentos 4 0,082956 - -
Progênies / Experimentos 39 0,020579 1,49 0,0718
Erro (a) Médio 76 0,013933 - -
Posições / Experimentos 2 0,094456 32,50 0,0062
Erro (b) Médio 4 0,003043 - -
(Prog.x Pos.) / Experimentos 39 0,002099 0,94 0,5786
Erro (c) Médio 75 0,002238 - -

Total Corrigido 240

CVparcelas (%): 22,94; CVsub-parcelas (%): 15,16; CVerro(c) (%): 13,00;
Média geral (cm2): 0,145; Média geral (transf.): 0,364.
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Tabela 7. Análise de variância para o caráter IRET-5 (%), com base em médias de
parcelas (duas plantas) e para as posições Base e Topo das primeiras
toras. Valores originais transformados em x .

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,005063 - -
Repetições / Experimentos 4 0,113578 - -
Progênies / Experimentos 39 0,015087 1,07 0,4204
Erro (a) Médio 76 0,014769 - -
Posições / Experimentos 2 0,717506 95,84 0,0019
Erro (b) Médio 4 0,008087 - -
(Prog.x Pos.) / Experimentos 39 0,007552 0,93 0,5971
Erro (c) Médio 74 0,008161 - -

Total Corrigido 239

CVparcelas (%): 10,83; CVsub-parcelas (%): 11,33; CVerro(c) (%): 11,38;
Média geral (%): 0,658; Média geral (transf.): 0,794.

Tabela 8. Análise de variância para o caráter IRET-6 (adimensional), com base em
médias de parcelas (duas plantas) e para as posições Base e Topo das
primeiras toras.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,005448 - -
Repetições / Experimentos 4 0,594362 - -
Progênies / Experimentos 39 0,078535 1,13 0,3348
Erro (a) Médio 76 0,072498 - -
Posições / Experimentos 2 1,448968 49,49 0,0044
Erro (b) Médio 4 0,032089 - -
(Prog.x Pos.) / Experimentos 39 0,020875 0,88 0,6638
Erro (c) Médio 75 0,023720 - -

Total Corrigido 240

CVparcelas (%): 20,30; CVsub-parcelas (%): 19,10; CVerro(c) (%): 16,42;
Média geral: 0,938.
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Tabela 9. Análise de variância para o caráter IRTV (cm), com base em médias de
parcelas (duas plantas) e para as posições Base e Topo das primeiras
toras. Valores originais transformados em x .

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,3111 - -
Repetições / Experimentos 4 1,0477 - -
Progênies / Experimentos 39 0,3527 1,15 0,3365
Erro (a) Médio 76 0,3674 - -
Posições / Experimentos 2 3,2947 20,86 0,0455
Erro (b) Médio 4 0,2172 - -
(Prog.x Pos.) / Experimentos 39 0,1067 0,64 0,9349
Erro (c) Médio 76 0,1663 - -

Total Corrigido 241

CVparcelas (%): 17,64; CVsub-parcelas (%): 19,18; CVerro(c) (%): 16,78;
Média geral (cm): 6,20; Média geral (transf.): 2,43.

Tabela 10. Análise de variância para o caráter IRTS (cm), com base em médias de
parcelas (duas plantas) e para as posições Base e Topo das primeiras
toras. Valores originais transformados em x .

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,6345 - -
Repetições / Experimentos 4 0,5028 - -
Progênies / Experimentos 39 0,2830 0,94 0,5705
Erro (a) Médio 76 0,3144 - -
Posições / Experimentos 2 4,5990 39,46 0,0119
Erro (b) Médio 4 0,1309 - -
(Prog.x Pos.) / Experimentos 39 0,1577 0,92 0,6108
Erro (c) Médio 75 0,1722 - -

Total Corrigido 240

CVparcelas (%): 14,40; CVsub-parcelas (%): 13,14; CVerro(c) (%): 15,07;
Média geral (cm): 7,91; Média geral (transf.): 2,75.
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Tabela 11. Análise de variância para o caráter Volume de Tora Sem Casca (dm3), com
base em médias de parcelas (duas plantas) e para as primeiras toras.
Valores originais transformados em log x.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,013867 - -
Repetições / Experimentos 4 0,018873 - -
Progênies / Experimentos 39 0,016116 1,17 0,2791
Erro 76 0,013812 - -

Total Corrigido 120

         CVexp.(%): 6,68; Média geral (dm3): 59,60; Média geral (transf.): 1,76.

Tabela 12. Análise de variância para o caráter Excentricidade de Tora (adimensional),
com base em médias de parcelas (duas plantas) e para as primeiras toras.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,000180 - -
Repetições / Experimentos 4 0,014403 - -
Progênies / Experimentos 39 0,009992 0,83 0,7331
Erro 76 0,012015 - -

Total Corrigido 120

                     CVexp. (%): 8,80; Média geral: 1,25.

Tabela 13. Análise de variância para o caráter Teor de Casca (%), com base em
médias de parcelas (duas plantas) e para as primeiras toras.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 25,04 - -
Repetições / Experimentos 4 24,49 - -
Progênies / Experimentos 39 4,58 1,11 0,3439
Erro 76 4,13 - -

Total Corrigido 120

                     CVexp. (%): 12,00; Média geral (%): 16,94.
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Tabela 14. Análise de variância para o caráter Relação Alburno/Cerne (adimensional),
com base em médias de parcelas (duas plantas) e para as primeiras toras.
Valores originais transformados em log x+1.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,000014 - -
Repetições / Experimentos 4 0,007555 - -
Progênies / Experimentos 39 0,002851 1,62 0,0379
Erro 74 0,001762 - -

Total Corrigido 118

                     CVexp.(%): 16,16; Média geral: 0,85; Média geral (transf.): 0,260.

Tabela 15. Análise de variância para o caráter Arqueamento (mm), com base em
médias de parcelas (duas plantas) e para o valor médio de todas as tábuas
das primeiras toras. Valores originais transformados em log x.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,0358 - -
Repetições / Experimentos 4 0,1215 - -
Progênies / Experimentos 39 0,0165 0,60 0,9602
Erro 75 0,0276 - -

Total Corrigido 119

                     CVexp.(%): 21,15; Média geral (mm): 6,64; Média geral (transf.): 0,786.

Tabela 16. Análise de variância para o caráter Encurvamento (mm), com base em
médias de parcelas (duas plantas) e para o valor médio de todas as tábuas
das primeiras toras. Valores originais transformados em log x.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,00409 - -
Repetições / Experimentos 4 0,01671 - -
Progênies / Experimentos 39 0,00907 1,63 0,0347
Erro 76 0,00556 - -

Total Corrigido 120

                     CVexp.(%): 6,27; Média geral (mm): 15,78; Média geral (transf.): 1,19.
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Tabela 17. Análise de variância para o caráter Massa Específica (kg/m3), com base em
médias de parcelas (duas plantas) e para as tábuas mais externas (tábuas
"A") das primeiras toras.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 966,58 - -
Repetições / Experimentos 4 1.082,17 - -
Progênies / Experimentos 39 1.919,81 2,55 0,0002
Erro 76 754,15 - -

Total Corrigido 120

                     CVexp.(%): 4,91; Média geral (kg/m3): 559,45.

Tabela 18. Análise de variância para o caráter Limite de Resistência à Compressão
Paralela (MPa), com base em médias de parcelas (duas plantas) e para as
tábuas mais externas (tábuas "A") das primeiras toras.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 46,99 - -
Repetições / Experimentos 4 1,88 - -
Progênies / Experimentos 39 20,02 2,22 0,0015
Erro 76 9,03 - -

Total Corrigido 120

                     CVexp.(%): 6,14; Média geral (MPa): 48,94.

Tabela 19. Análise de variância para o caráter Limite de Resistência ao Cisalhamento
Paralelo (MPa), com base em médias de parcelas (duas plantas) e para as
tábuas mais externas (tábuas "A") das primeiras toras.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 0,54 - -
Repetições / Experimentos 4 0,96 - -
Progênies / Experimentos 39 1,33 0,72 0,8737
Erro 76 1,85 - -

Total Corrigido 120

                     CVexp.(%): 10,80; Média geral (MPa): 12,61.
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Tabela 20. Análise de variância para o caráter Limite de Resistência à Flexão Estática
(MPa), com base em médias de parcelas (duas plantas) e para as tábuas
mais externas (tábuas "A") das primeiras toras.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Experimentos 1 69,98 - -
Repetições / Experimentos 4 169,00 - -
Progênies / Experimentos 39 224,21 1,97 0,0059
Erro 76 113,92 - -

Total Corrigido 120

                     CVexp.(%): 11,44; Média geral: 93,30.



ANEXO B: Estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos
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Tabela 21. Estimativas de médias, de variâncias genéticas entre progênies com os respectivos  intervalos de confiança
(limites inferior e superior) e de variâncias fenotípicas entre médias de progênies para quatorze caracteres,
avaliados em 41 progênies de E. grandis procedência Luís Antônio (ex-Atherton) aos 8 anos de idade.

Caráter média geral unidade transfor- 2
pσ̂ 2

pσ̂ 2
pσ̂ 2

Fσ̂

 original original mação lim. inf. lim. sup.

Densidade Básica 523,78 kg/m3 - 155,34 59,35 1.365,24 460,19

IRET-1 0,460 % x 0,002035 0,000802 4,104259 0,008112

IRET-2 0,210 % x 0,000362 0,000072 0,368610 0,002510

IRET-3 0,198 % x 0,001254 0,000496 0,072228 0,004000

IRET-4 0,145 cm2
x 0,001093 0,000396 0,017152 0,003490

IRET-5 0,658 % x 0,000048 0,000010 0,049111 0,002600

IRET-6 0,938 adimensional - 0,001190 0,000237 1,211729 0,013528

Volume Tora Sem Casca 59,60 dm3 log x 0,000513 0,000102 0,522408 0,005288

Teor de Casca 16,94 % - 0,1662 0,0331 169,1910 1,5624

Relação Alburno/Cerne 0,848 adimensional log x+1 0,000388 0,000166 0,003809 0,000991

Encurvamento 15,78 mm log x 0,001221 0,000536 0,012327 0,003095

Massa Específica 559,45 kg/m3 - 395,56 213,06 1.052,17 650,47

Compressão Paralela 48,94 MPa - 3,87 2,01 12,68 6,80

Flexão Estática 93,30 MPa - 38,10 18,11 145,64 76,58

2
pσ̂ : estimativa da variância genética entre progênies; 2

Fσ̂ : estimativa da variância fenotípica entre médias de progênies.
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Tabela 22. Estimativas de médias, de coeficientes de herdabilidade com os respectivos  intervalos  de confiança (limites
inferior e superior), de coeficientes de variação genético e experimental e de quocientes “b” para quatorze
caracteres, avaliados em 41 progênies de E. grandis procedência Luís Antônio (ex-Atherton) aos 8 anos de idade.

Caráter média geral unidade transfor- 2
Xĥ 2

Xĥ 2
Xĥ CVgen. CVexp. Quociente

 original original mação lim. inf. lim. sup. (%) (%) "b"

Densidade Básica 523,78 kg/m3 - 0,34 - 0,07 0,64 2,38 5,29 0,45

IRET-1 Base e Topo 0,460 % x 0,25 - 0,29 0,59 6,98 20,78 0,34

IRET-2 Base e Topo 0,210 % x 0,14 - 0,51 0,51 4,30 17,86 0,24

IRET-3 Base e Topo 0,198 % x 0,31 - 0,20 0,62 8,42 21,46 0,39

IRET-4 Base e Topo 0,145 cm2
x 0,31 - 0,15 0,63 9,08 22,94 0,40

IRET-5 Base e Topo 0,658 % x 0,02 - 0,78 0,51 0,87 10,83 0,08

IRET-6 Base e Topo 0,938 adimensional - 0,09 - 0,57 0,52 3,68 20,30 0,18

Volume Tora Sem Casca 59,60 dm3 log x 0,10 - 0,45 0,52 0,04 6,68 0,01

Teor de Casca 16,94 % - 0,11 - 0,53 0,49 2,41 12,00 0,20

Relação Alburno/Cerne 0,848 adimensional log x+1 0,39 - 0,05 0,65 7,58 16,16 0,47

Encurvamento 15,78 mm log x 0,39 - 0,04 0,66 2,94 6,27 0,47

Massa Específica 559,45 kg/m3 - 0,61 0,33 0,78 3,56 4,91 0,72

Compressão Paralela 48,94 MPa - 0,57 0,24 0,75 4,02 6,14 0,65

Flexão Estática 93,30 MPa - 0,50 0,14 0,71 6,62 11,44 0,58

  2
Xĥ : estimativa do coeficiente de herdabilidade entre médias de progênies.
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Tabela 23. Estimativas dos coeficientes de correlação genética entre progênies (rp) e
fenotípica entre médias de progênies (r F ) para alguns dos caracteres
avaliados e de interesse para o melhoramento.

Pares de Caracteres pr Fr

Volume da Tora Sem Casca x Densidade Básica1 0,008 0,030ns

Densidade Básica1 x Massa Específica 0,750 0,682**

Densidade Básica1 x IRET-32 0,339 0,166ns

Densidade Básica1 x IRET-42 0,439 0,206ns

Relação Alburno/Cerne x Encurvamento 0,924 0,326*

Volume da Tora Sem Casca x Encurvamento -0,623 -0,144ns

Volume da Tora Sem Casca x IRET-32 1,272 0,181ns

Volume da Tora Sem Casca x IRET-42 0,405 0,332*

IRET-32 x Encurvamento -0,209 0,114ns

IRET-42 x Encurvamento -0,252 0,054ns

Massa Específica x Encurvamento 0,518 0,237ns

Massa Específica x Compressão Paralela 1,063 0,914**

Massa Específica x Flexão Estática 0,813 0,703**

Densidade Básica1 x Encurvamento 1,053 0,359*

Densidade Básica1 x Compressão Paralela 0,976 0,721**

Densidade Básica1 x Flexão Estática 1,028 0,720**

        Densidade Básica1 : média da 1a e 2a posição dos discos na árvore;

        IRET-(3 e 4)2 : média das 2 extremidades na tora;

        ns : não significativo; * significativo ao nível de 5%;  ** significativo ao nível de 1%.
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Tabela 24. Estimativas de correlação fenotípica entre médias de progênies (r F )  entre
os seis Índices de Rachaduras de Extremidades de Tora (IRET's),
considerando-se a média das duas extremidades da tora.

n=41 IRET-1 IRET-2 IRET-3 IRET-4 IRET-5 IRET-6
pares  % % % cm2 % (adim.) 

IRET-1 - 0,947** 0,988** 0,840** 0,745** 0,805**

 %
IRET-2 - 0,944** 0,788** 0,741** 0,746**

 %
IRET-3 - 0,863** 0,737** 0,799**

 %
IRET-4 - 0,523** 0,784**

cm2

IRET-5 - 0,732**

 %
IRET-6 -

 (adim.)      

        ** significativo ao nível de 1%.
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Tabela 25. Estimativas de correlação fenotípica entre médias de progênies (r F ) para
as diversas características tecnológicas consideradas, com as respectivas
significâncias estatísticas.

Pares de Caracteres Fr

Densidade Básica1 x Umidade Natural1 -0,380*

(IRTV-G) x (IRTS-G) 0,944**

IRTV-G x Encurvamento 0,009ns

Arqueamento x Excentricidade 0,311*

Arqueamento x Encurvamento -0,060ns

Volume de Tora Sem Casca x IRTV-G 0,475**

Volume de Tora Sem Casca x IRTS-G 0,462**

Densidade Básica2 x IRTV-G 0,106ns

Densidade Básica2 x IRTS-G 0,218ns

IRET-13 x IRTV-G 0,704**

IRET-23 x IRTV-G 0,711**

IRET-33 x IRTV-G 0,727**

IRET-43 x IRTV-G 0,785**

IRET-53 x IRTV-G 0,463**

IRET-63 x IRTV-G 0,589**

IRET-13 x IRTS-G 0,681**

IRET-23 x IRTS-G 0,685**

IRET-33 x IRTS-G 0,708**

IRET-43 x IRTS-G 0,750**

IRET-53 x IRTS-G 0,479**

IRET-63 x IRTS-G 0,605**

      Densidade Básica1 e Umidade Natural1: média das três posições dos discos na árvore;

      Densidade Básica2 : média da 1a e 2a posição dos discos na árvore;

       IRET-(1 a 6)3 : média das 2 extremidades da tora;

       ns: não significativo; * significativo ao nível de 5%; ** significativo ao nível de 1%.



ANEXO C: Médias gerais das progênies e ganhos de seleção
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Tabela 26. Valores médios, para as diversas características analisadas, das 41 progênies consideradas no estudo.

PROGÊNIE Volume Tora Densidade Umidade IRET-4 IRTV-G IRTS-G Excentri- Teor de Relação Arquea- Encurva- Massa Compressão Cisalha/o Flexão

No Sem Casca Básica Natural (%) (B + T) (B + T) cidade Casca Alburno/ mento mento Específica Paralela Paralelo Estática

 (dm3) (kg/m3) (%)  (cm) (cm)  (%) Cerne (mm) (mm) (kg/m3) (MPa) (MPa) (MPa)

1 82,08 529,89 84,62 0,1762 13,96 18,97 1,24 14,49 0,703 4,84 14,12 561,17 49,03 12,85 90,82
2 50,71 541,83 85,79 0,1403 12,96 16,51 1,20 16,41 1,015 6,85 17,84 577,67 50,12 13,48 97,37
3 61,19 517,89 84,43 0,1199 11,32 14,49 1,17 17,82 0,988 5,84 16,51 556,17 49,99 12,01 88,02
4 48,29 503,72 77,26 0,0832 10,22 14,46 1,32 15,10 0,855 7,49 14,59 548,17 48,05 12,06 90,76
5 68,61 497,11 90,64 0,1717 15,66 19,98 1,23 15,89 0,728 4,48 14,26 544,33 46,53 11,95 83,24
6 69,97 528,61 89,87 0,1686 13,42 17,60 1,20 16,01 0,817 6,36 14,29 583,67 49,04 13,80 102,58
7 54,84 527,67 80,86 0,0884 10,25 12,25 1,27 17,37 0,928 6,74 16,26 576,67 49,78 12,64 97,84
8 64,16 558,44 82,53 0,2533 14,06 17,58 1,16 18,13 0,888 7,72 19,04 585,00 52,29 12,43 103,88
9 60,48 482,72 88,07 0,1731 13,65 15,99 1,24 15,45 0,652 5,51 12,72 505,67 45,21 11,74 71,65

10 64,64 552,11 76,86 0,1507 12,32 16,50 1,27 17,58 0,712 6,13 15,50 552,67 47,83 12,94 93,34
11 82,43 509,00 95,74 0,2299 16,16 19,59 1,15 17,17 0,663 5,35 14,06 541,50 48,84 12,78 93,06
12 57,21 529,78 81,64 0,1029 11,18 14,60 1,27 16,15 1,210 7,21 17,22 563,33 50,46 12,02 100,49
13 67,45 542,33 75,10 0,1928 12,40 17,38 1,21 14,54 0,852 5,46 18,15 575,00 49,21 13,59 104,27
14 58,48 537,89 82,85 0,1667 12,96 15,67 1,23 15,78 0,730 5,90 15,97 606,33 54,28 13,54 105,67
15 56,11 512,50 80,46 0,1709 12,44 15,99 1,16 16,76 1,087 4,87 20,09 540,17 46,53 12,22 91,22
16 39,52 549,78 96,29 0,0562 8,20 12,25 1,33 18,35 1,120 6,37 13,78 574,33 52,27 13,01 95,51
17 67,64 540,56 83,39 0,1575 11,66 15,50 1,32 17,88 0,813 6,61 17,67 587,50 51,66 12,53 88,00
18 56,30 540,44 77,99 0,1834 14,91 18,42 1,32 16,15 0,662 6,16 17,04 584,50 52,83 13,61 98,73
19 63,93 549,83 78,43 0,2302 18,25 22,09 1,32 16,76 0,818 7,33 16,12 571,50 52,25 12,35 107,04
20 49,74 495,94 86,86 0,1218 9,69 12,26 1,22 15,19 0,682 10,92 14,31 508,83 45,09 11,70 79,14
21 56,87 500,78 84,61 0,1366 13,09 15,89 1,22 16,44 0,763 6,10 16,52 527,33 44,29 11,24 89,56
22 50,34 523,22 80,63 0,1640 16,48 19,72 1,12 17,44 0,965 5,02 17,56 553,50 47,94 12,37 74,80
23 49,37 463,61 89,41 0,0961 9,74 12,53 1,20 16,07 0,778 6,80 18,02 490,17 42,92 11,33 82,95
24 63,93 532,33 79,37 0,1281 11,15 14,22 1,25 17,44 0,708 6,60 11,39 560,33 48,35 12,86 97,88
25 58,65 496,00 91,84 0,1368 12,28 14,44 1,25 15,23 1,002 8,67 12,95 545,50 47,99 12,42 89,78
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Tabela 26. Valores médios, para as diversas características analisadas, das 41 progênies consideradas no estudo.

PROGÊNIE Volume Tora Densidade Umidade IRET-4 IRTV IRTS Excentri- Teor de Relação Arquea- Encurva- Massa Compressão Cisalha/o Flexão

No Sem Casca Básica Natural (%) (B + T) (B + T) cidade Casca Alburno/ mento mento Específica Paralela Paralelo Estática

 (dm3) (kg/m3) (%)  (cm) (cm)  (%) Cerne (mm) (mm) (kg/m3) (MPa) (MPa) (MPa)

26 53,87 534,17 91,45 0,1262 13,21 16,62 1,16 17,08 1,010 6,28 15,18 590,67 50,77 13,52 94,30
27 44,71 525,00 83,17 0,1107 9,70 14,44 1,25 14,85 0,760 7,17 17,82 584,17 50,54 13,02 92,76
28 64,45 506,39 92,62 0,1347 13,51 16,60 1,36 17,72 0,633 8,17 16,06 532,67 46,36 12,21 86,36
29 73,29 495,72 84,87 0,2125 15,54 18,98 1,27 18,30 0,712 9,67 16,67 543,67 46,16 13,75 97,07
30 54,47 500,44 94,58 0,1252 14,42 18,07 1,24 19,22 1,295 7,45 13,43 556,50 48,38 12,44 87,43
31 44,76 514,94 84,17 0,0612 8,70 11,13 1,25 18,34 0,843 6,24 15,33 541,83 47,16 12,65 90,78
32 45,87 540,67 91,73 0,0915 9,29 12,64 1,23 20,14 1,107 9,87 17,32 582,00 53,24 13,05 105,04
33 71,95 525,33 89,14 0,1761 12,33 14,89 1,34 17,11 0,768 6,27 14,11 577,25 49,85 11,65 104,84
34 84,19 526,00 87,73 0,1718 11,08 14,51 1,19 16,46 0,910 5,48 15,85 556,50 46,79 12,09 84,64
35 67,30 514,39 82,46 0,1643 11,30 14,79 1,25 17,86 0,722 4,64 16,43 548,33 49,03 12,32 91,02
36 51,01 533,83 92,22 0,0694 6,20 11,16 1,31 16,23 0,838 7,46 15,42 573,83 49,42 12,66 106,39
37 66,42 543,39 82,08 0,1175 12,25 14,31 1,19 16,85 0,858 5,68 17,75 553,67 47,77 12,17 97,14
38 57,66 550,50 78,41 0,2099 13,57 16,08 1,24 18,77 0,763 7,20 15,35 587,83 52,75 13,45 95,48
39 64,46 501,33 90,22 0,1288 11,62 13,75 1,25 18,52 0,667 5,65 12,32 541,33 45,47 12,92 78,71
40 50,20 550,89 80,95 0,1049 13,04 18,04 1,23 17,86 0,877 5,37 17,74 596,33 51,86 11,99 100,95
41 58,48 519,67 81,47 0,1765 13,48 16,48 1,35 17,41 0,760 7,75 13,48 545,33 47,63 12,94 95,82

Média 59,90 523,09 85,19 0,1459 12,38 15,79 1,24 16,93 0,845 6,62 15,76 559,34 48,92 12,59 93,32
Maior 84,19 558,44 96,29 0,2533 18,25 22,09 1,36 20,14 1,295 10,92 20,09 606,33 54,28 13,80 107,04
Menor 39,52 463,61 75,10 0,0562 6,20 11,13 1,12 14,49 0,633 4,48 11,39 490,17 42,92 11,24 71,65

Amplitude 44,67 94,83 21,19 0,1971 12,04 10,96 0,24 5,66 0,662 6,44 8,70 116,17 11,36 2,56 35,39

Nota: Progênies de número 1 a 20 pertencem ao Experimento 1 e de 21 a 41 ao Experimento 2.
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Tabela 27. Ganhos esperados (%) com a seleção em quatro caracteres obtidos
através da seleção isolada (diagonal), respostas correlacionadas (%) para a
seleção simultânea entre os caracteres (acima e abaixo da diagonal) e
ganhos esperados (%) obtidos através da seleção com base no índice
(última linha), com as respectivas indicações das melhores progênies em
cada caso. Intensidade de seleção: 20%.

Unidade de Unidade de Resposta (%) Progênies

Seleção X1 X2 X3 X4 Selecionadas

X1 0,59 0,01 1,66 – 0,81 1, 11, 13, 17, 29,
33, 34 e 35

X2 – 0,01 – 2,15 – 4,39 – 3,40 4, 5, 9, 20, 21, 23,
25 e 39

X3 – 0,43 – 0,91 – 7,69 0,61 4,7, 16, 23, 31, 32,
36 e 40

X4 0,73 – 2,45 2,12 – 2,65 9, 16, 20, 24, 25,
30, 39 e 41

Índice* – 0,09 – 2,39 – 6,24 – 2,41 4, 9, 20, 21, 23, 25,
31 e 39

     X1 : Volume de Tora Sem Casca; X2 : Densidade Básica; X3 : IRET-4; X4 : Encurvamento
                * : I = 0,2195X1  – 0,0035X2  – 0,6010X3  + 0,0232X4



ANEXO D: Análises estatísticas e comparações entre médias
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Tabela 28. Análise de variância para o caráter IRTV-G (cm) para as primeiras e as
segundas toras. Valores originais transformados em x .

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Entre Toras 1 0,1169 0,18 0,6700
Dentro de Toras 116 0,6403 - -

Total Corrigido 117

                     CVexp.(%): 20,72; Média geral (cm): 15,54; Média geral (transf.): 3,86.

Tabela 29. Análise de variância para o caráter IRTS-G (cm) para as primeiras e as
segundas toras. Valores originais transformados em x .

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Entre Toras 1 0,8769 1,48 0,2257
Dentro de Toras 116 0,5911 - -

Total Corrigido 117

                     CVexp.(%): 17,37; Média geral (cm): 20,17; Média geral (transf.): 4,42.

Tabela 30. Análise de variância para o caráter Teor de Casca (%) para as primeiras e
as segundas toras. Valores originais transformados em log x.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Entre Toras 1 1,4220 332,08 0,0001
Dentro de Toras 118 0,0043 - -

Total Corrigido 119

                     CVexp.(%): 5,89; Média geral (%): 13,45; Média geral (transf.): 1,11.
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Tabela 31. Análise de variância para o caráter Relação Alburno/Cerne (adimensional)
para as primeiras e as segundas toras. Valores originais transformados em
log x+1.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Entre Toras 1 0,0048 9,66 0,0024
Dentro de Toras 117 0,0046 - -

Total Corrigido 118

                     CVexp.(%): 24,63; Média geral: 0,92; Média geral (transf.): 0,277.

Tabela 32. Análise de variância para o caráter Arqueamento (mm) para as primeiras e
as segundas toras. Valores originais transformados em x .

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Entre Toras 1 0,00140 0,01 0,9301
Dentro de Toras 118 0,18121 - -

Total Corrigido 119

                     CVexp.(%): 19,11; Média geral (mm): 5,14; Média geral (transf.): 2,23.

Tabela 33. Análise de variância para o caráter Encurvamento (mm) para as primeiras e
as segundas toras. Valores originais transformados em log x.

Fonte de Variação GL QM F Pr > F

Entre Toras 1 0,0696 6,67 0,0110
Dentro de Toras 118 0,0104 - -

Total Corrigido 119

                     CVexp.(%): 8,66; Média geral (mm): 15,59; Média geral (transf.): 1,18.
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Tabela 34. Comparação de médias (teste de Agrupamento de Tukey) para o efeito fixo
"Toras" para os caracteres Teor de Casca (%), Relação Alburno/Cerne e
Encurvamento (mm), com as indicações da diferença mínima significativa
(DMS) e o tamanho aproximado (N) para cada categoria de tora.

Toras Teor de
Casca (%)

Relação
Alb./Cerne

Encurva-
mento (mm)

Teste
Tukey

Primeira
(Tora 1) 16,72 0,83 14,74 A

Segunda
(Tora 2) 10,18 1,01 16,44 B

DMS (α=0,05) 0,71 0,11 1,31 N = 60

Obs.: médias seguidas de mesma letra não são significativamente diferentes entre si.

Tabela 35. Comparação de médias (teste de Agrupamento de Tukey) para o efeito fixo
"Toras" para os caracteres IRTV-G (cm), IRTS-G (cm) e Arqueamento
(mm), com as indicações da diferença mínima significativa (DMS) e o
tamanho aproximado (N) para cada categoria de tora.

Toras IRTV-G
(cm)

IRTS-G
(cm)

Arquea-
mento (mm)

Teste
Tukey

Primeira
(Tora 1) 15,27 19,42 5,13 A

Segunda
(Tora 2) 15,83 20,96 5,15 A

DMS (α=0,05) 2,25 2,46 0,69 N = 60

Obs.: médias seguidas de mesma letra não são significativamente diferentes entre si.
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Tabela 36. Comparação de médias (teste de Agrupamento de Bonferroni) para o efeito
fixo "Posições"  dos discos na árvore para os caracteres Densidade Básica
(kg/m3) e Umidade Natural (%), com as indicações da diferença mínima
significativa (DMS) e o tamanho da amostra (N) para cada posição.

Posição de
Amostragem

Densidade Básica
(kg/m3)

Umidade Natural
(%)

Teste
Bonferroni

0,00 m 575,06 94,54 A

2,60 m 493,89 83,07 B

5,20 m 500,88 77,57 C

DMS (α=0,05) 6,36 3,42 N = 121

Obs.: médias seguidas de mesma letra não são significativamente diferentes entre si.

Tabela 37. Comparação de médias (teste de Agrupamento de Bonferroni) para o efeito
fixo "Posições" de avaliação na primeira tora para os caracteres IRET (1, 2,
3, 4, 5 e 6), com as indicações da diferença mínima significativa (DMS) e o
tamanho da amostra (N) para cada posição.

Posição de
Avaliação

IRET-1
(%)

IRET-2
(%)

IRET-3
(%)

IRET-4
(cm2)

IRET-5
(%)

IRET-6
(adim.)

Teste
Bonferroni

Base 0,32825 0,16266 0,13715 0,12254 0,52719 0,82894 A

Topo 0,59104 0,25789 0,25824 0,16830 0,78869 1,05478 B

DMS
(α=0,05) 0,0355 0,0134 0,0165 0,0113 0,0414 0,0402 N = 121

Obs.: médias seguidas de mesma letra não são significativamente diferentes entre si.
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Tabela 38. Comparação de médias (teste de Agrupamento de Bonferroni) para o efeito
fixo "Posições" na primeira tora para os caracteres IRTV (cm) e IRTS (cm),
com as indicações da diferença mínima significativa (DMS) e o tamanho da
amostra (N) para cada posição.

Posições IRTV
(cm)

IRTS
(cm)

Teste
Bonferroni

Base 5,43 6,85 A

Topo 6,96 8,96 B

DMS (α=0,05) 0,48 0,58 N = 121

Obs.: médias seguidas de mesma letra não são significativamente diferentes entre si.
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Figura 19 - Fluxograma de operações da serraria industrial da Eucatex S/A Indústria e Comércio. As setas na cor verde indicam o
percurso das toras e tábuas avaliadas no estudo.

Recepção
das Toras

Serra Fita
Dupla

Bloco
Principal

Costaneiras

Classificação

Resíduos Costaneiras
Serra Fita p/
Costaneiras

Costaneiras

Serra Múltipla
Circular

Resíduos

Resíduos

Acondicionamento
e Despacho

Sarrafos

Serra Múltipla
Circular

Tábuas 2a Tábuas 1a

Resíduos

Geração de
Energia


