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EFEITO DO DESFOLHAMENTO NA PRODUÇÃO DE Eucalyptus grandis 

HILL EX MAIDEN (MYRTACEAE) VISANDO AVALIAR OS DANOS CAUSA 

DOS PGR INSETOS DESFOLHADORES 

RESUMO 

Autor :Sérgio de Freitas 

Orientador:Dr.Evôneo Berti Filho 

Com o objetivo de quantificar a redução na pr� 

dução de madeira, devido a ação de  desfolhadores em arvo 

res de Eucalyptus grandis com aproximadamente dois anos 

de idade, em dois períodos diferentes (estação chuvosa e 

seca), foram instalados dois ensaios nos meses de julho 

e fevereiro. Cada ensaio constou de 5 grupos de 20 árvores 

subsequentis, sendo que cada grupo foi desfolhado em 1/4 

2/4, 3/4 e 4/4 de copa. Um grupo de árvores não desfolha 

das foi considerado como testemunha. Durante um ano foi 

medido mensalmente a circunferência a altura do peito. Ao 

final do experimento foram medidas: variação na altura, vo 

lume total e comercial, altura total e comercial, biomassa 

do tronco e da copa. Como resultados obteve-se que a pr� 

dutividade primária foi seriamente comprometida a partir 

da desfolha em quaisquer níveis. As equações das retas que 

representam a redução na producão de madeir� em função 

da porcentagem de desfolhamento sao Y=41.497861+0.7945342x 



(estação seca) e Y = 19.198676+0.8227296x (estação 

sa). 

xviii 

chuvo 
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EFFECT OF DEFOLIATION ON PRODUCTION OF Eucalyptus grandis 

HILL EX MAIDEN (MYRTACEAE) PURPOSE TO APPRAISE OF THE 

DAMAGE DONE BY DEFOLIATORS. 

Author : Sergio de Freitas 

Adviser:Dr.Evôneo Berti Filho 

SUMMARY 

This research deals with the damage done by the 

defoliators on two year ol old Eucalyptus grandis Hill ex 

Maiden (Myrtaceae) in dry and rainy seasons. Two exp� 

riments were set up consisting of 5 groups of 20 trees 

and each group was atificially defoliated in 25, 50, 75 , 

and 100 per cent of the crown. The group with 0% of 

defoliation was considered as a check. The diameter at 

breast height (dbh) was monthly measured during one year. 

At the end of the experiments the following parameters 

were measured: height variation, total and commercial 

volume, total and commercial height, biomass of the trunk 

and of the crown. The results have indicated that 

primary productivity was seriously affected at any 

the 

level 

of defoliation. The linear regressions which represent 

the reduction of wood production as a function of the 

percentage of defoliation are Y=41.497861+0.7945342x for 

the dry season, and Y=l9.198676+0.8227296x for the rainy 

season. 



1. INTRODUÇÃO

O Eucalyptus spp. 
- - . 

e uma essenc1a 

01 

florestal 

exótica, pertencente a família das Mirtaceas, proveniente 

da Austrália onde o numero das espécies pode chegar a 600 . 

Sua introduçio ao Brasil se deu em meados de 1862 no muni 

cipio de Amparo (São Paulo), na chácara da Cachoeira, pelo 

vigirio Jos� Honorio da Silva. Atf o inicio do s§culo ele 

foi plantado apenas como ornamental. Em 1909, a Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro, estimulado por Navarro de 

Andrade, realizou plantios em larga escala para a produção 

de dormentes; de 1909 a 1966 haviam sido plantados 470000 

hectares de eucaliptos em todo o Brasil, sendo 80% desta 

área em São Paulo. No período de 1967 a 1973, reflorestam

se 1.310.053,78 hectares com 2.950.000.000 ãrvores das 

Qll.ai$ 51,10% eram de euca;J_iptos (SAMPAIO, 1975). Em 1985 

foi relatada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) a existênci� de cerca de 2000 refloresta 

dores no Brasil; a área reflorestada ultrapassou de 5,5 
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2. REVISAO DE LITERATURA

A dificuldade em se trabalhar com florestas 

devido ao ciclo de exploração longo ou às proprias caracte 

rísticas fenolÓgicas da cultura, resulta em poucos traba 

lhos de pesquisas. No Brasil, a pesquisa florestal, bem co 

mo a Entomologia Florestal, vem sendo desenvolvida à medi 

da que crescem os reflorestamentos e o aparecimento de pr� 

gas, não existindo ainda qualquer pesquisa que defina os 

prejuízos causados por vários níveis de desfolha em euca 

liptos. 

2.1. Principais insetos desfolhadores de eucaliptos 

BERTI FILHO (1985) concluiu que os insetos que 

atacam as folhas de eucaliptos pertencem a 7 ordens, 41 

familias e 193 espécies, destacando-se a ordem Lepidopt� 
/ 

ra com 24 famílias e 117 especies. Destes, os que se se 

guem sio considerados por ANJOS et alii (1986) como os 

principais: 



Thyrinteina arnobia (Lepidoptera: Geornetridae) 

. Apatelodes sericea (Lepidoptera: Eupterotidae) 

. Euselasia apisaon (Lepidoptera: Erycinidae) 

. Psorocarnpa denticulata (Lepidoptera:Notodontidae) 

. Sabulodes caberata caberata (Lepidoptera Geornetridae) 

. Eupseudosorna involuta (Lepidoptera: Arctiidae) 

EupseudosOrna aberrans (Lepidoptera: Arctiidae) 

Sarsina violascens (Lepidoptera: Lyrnantriidae). 

09 

Os piej tl1z6s, causados por I· arnobia segundo 

ODA & BERTI FILHO (1978), em povoamentos de É.· saligna 

idade de 2,5 a 3,5 anos, foram em média de 40,4% para 

com 

ar 

vores desfolhadas totalmente. Em termos de volume a perda 

foi de 2'5,6 metros cúbicos por hectare para o completo des 

falhamento. 

2.2. Efeitos da desfolha por insetos no crescimento e 

mortalidade de árvores. 

Corno consequenc1a do ataque de insetos desfo 

lhádor�s. têm-se a redução na taxa de crescimento, aurnen 

to na susceptibilidade a insetos secundários, doe'hças e, 

mais drásticamente, a morte da árvore. A idade da folha 

gern. sua localização na copa, tempo de desfolhamento e es 

tâgio de desenvolvimento foliar, modificam os reflexos do 

ataque no desenvolvimento da ãrvore. Estudos de sirnulaç�o 

de desfolha por insetos em coníferas e folhosas tem mostra 
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do que a importância da folhagem. na brotação e crescimen 

to em diâmetro, decresce com a idade da folhagem e varia 

com a estação do ano. Estes efeitos podem ser vistos ela 

ramente em Picea gl�uca. Abies balsamia e Pinus spp. A 

eficiência fotossintéi:.icél e produção de folhagem são alg.!:!_ 

mas vezes influenciadas também pelo local. Brotação e nova 

folhagem produzem hormônios que afetam a produção e utili 

zação dos derivados da fotossintese. Existe uma tendência 

em acreditar que o crescimento das árvores está estrita 

mente relacionado com a utilização dos derivados da fotos 

síntese, visto que estas substâncias estarão disponíveis 

não sendo utilizadas devido a ausência de hormônios (KU_!: 

MAN, 1971). 

A mortalidade de árvores devido a 

res é mais circunstancial que direta. Ela ocorre 

desfolhado 

quando 

há repetidas desfolhas em curto espaço de tempo ou quando 

as tornam suceptíveis a agentes que provocam sua morte. A 

aus�ncia de folhas leva a exaustão das reservas de 

que são totalmente consumid6s. e devido a perda de 

fotossintiti�i-, não são produzidos. 

amido 

area 

Vãrios estudos com desfolha artificial foram 

realizados. MAZANEC (1966, 1967, 1968), estudou o efeito 

da desfolha do fasmideo Didymuria violascens em Eucalyptus 

delegatensis. Ele verificou que não houve efeito no dia 

metro durante o período de desfolha moderada, mas depois 

houve redução de 89%. Na estação seguinte a copa estava 
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recomposta e o incremento no diâmetro reduzido em 50%. Des 

folhamento artificial total e parcial de um terço da copa 

(topo) representou grandes perdas para a �rvore. O desfo 

lhamento em janeiro causou maiores danos que o de maio.De� 

folhamento total matou 83% das árvores desfolhadas em j� 

neiro ao passo que todas as irvores desfolhadas em maio 

sobreviveram. 

Na Austrália, MORROW & LAMARCHE JR (1978) es 

tudaram os efeitos de desfolhadores no crescimento de Eu 

caliptus paüciflora e E. stellulata. Eles procuraram evi 

dências da supressão crônica de produtividade nas arvores 

de eucaliptos, através de análise de aneis de crescimento 

anual. Como conclusão encontraram que a produtividade foi 

fortemente suprimida por um longo período de tempo. Nas 

formação de grande quantidade de tecidos parece ser uma 

constante nestas espécies. Na Austrália, em média, a pe! 

da' de tecidos por insetos tem sido estimada entre 20-50%. 

Estes níveis de ataque, quando combinados com o alto grau 

de seletividade hospedeira demonstrada pelos fitÓfagos que 

se alimentam de eucalipt6s, podem diferencialmente afetar 

a habilidade competitiva destas árvores. 

2.3. Caracteristicas do crescimento da arvore 

FORWARD & NOLAN (1961) definem o crescimento 

de árvores como um fenômeno complexo composto de respostas 

de seu rneristema apical e cambial, a forças intrinsecas e 
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e extrínsecas, as quais não são uniformes no tempo e no 

espaço. As diversas partes da árvore tem taxas de cresci 

mento diferentes devido a este fato, podem ser adotaJ�s as 

medidas do aumento no comprimento dos brotos terminal e 

lateral, aumento no comprimento da raiz, aumento no diâme 

tro ou circunferência do tronco, ou peso seco de incremen 

tos de partes da árvore ou de sua totalidade, para a sua 

avaliação. 

A arquitetura da árvore, bem como a adição de 

camadas de xilema podem demonstrar o crescimento. 

A materia prima e a energia para o crescimen 

to são derivados da fotossíntese. Embora a árvore disponha 

de uma reserva e uma produção no mesmo período de cresci 

mento, a utilização de um e de outro varia com o cresci 

mento cambial e apical. Existem evidências de que o cres 

cimento em altura depende muito mais dos produtos da fo 

tossintese do ano anterior que do corrente ano. Podem ocor 

rer também variações entre espécies e entre árvores de 

mesma espécie, quanto a duração do periodo de crescimento. 

Espécies de longo periodo de crescimento, provâvelmente 

usam nutrientes armazenado no início do período e o que e� 

ta sendo produzido no final, para a elongação dos brotos. 

Ao contrário do crescimento em altura, o crescimento em 

diâmetro depende primariamente da fotossíntese corrente 

ainda que alguma reserva de carboidratos possa ser utili 

zada no início do perrodo (KOZLOWSKI. 1963). 
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2.4. A fisiologia das árvores e os desfolhadores 

Os desfolhadores afetam o crescimento da arvo 

re, através da interferência na taxa e no equilíbrio nos 

processos fisiolôgicos internos; o impedimento, deficiên 

eia no crescimento, ou mesmo a morte, é precedido de um 

desarranjo fisiológico na árvore. 

De modo geral, um ataque de insetos, freque� 

temente, coloca em movimento ou a celera urna sequ�ncia de 

complicados distúrbios metabôlicos ao invés de uma simples 

mudança na fotossínte�e. como ã muitas vezes suposto (KOf 

LOWSKI, 1969). 

De acordo com GRAHAM (1963), a probabilidade 

de uma árvore recuperar ou morrer de uma desfolha total 

ou parcial depende do grau ou persistência da desfolha, vi 

gor da �rvore antes do ataqrie. esp�cie, local, umidade do 

solo, clima e presença de minadores da casca. A redução 

do crescimento em irvores desfolhadas� proporcional a 

quantidade de folhas removidas. Entretanto, as folhas p�

dem ser severamente danificadas sem perderem a capacidade 

fotossint€tica. Por exemplo, tem-se que a fotossfntese de 

folhas de ameixeiras nio foi afetada grandemente por danos 

extensivos causados pelo ácaro vermelho. 

Isto leva a conclusão de que o crescimento das 

arvores parece ser limitado mais pela taxa de conversao 

de carboidratos em novos tecidos. que somente pela quanti 

dade de nutriente dispo11ivel. O crescimento cambial pode 
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ser rapidamente suprimido pela seca, mesmo que tenha gra� 

des reservas de carboidratos; embora sob condições ambien 

tais Ótimas, muitas árvores não c rescem continuamente, sen 

do que seu maior desenvolvimento ocorre sob fotoperfodos. 

Devido a correlação quantitativa entre o grau 

de desfolhamento e a quantidade de crescimento cambial, a! 

gumas vezes tem-se tido a tendência para automaticamente� 

1tribuir redução de crescimento i defici�ncia no suprimento 

de nutrientes. Entretanto, a inibição do crescimento cam 

bial, seguida ao desfolhamento, indubitãvelmente f mais 

complicada que uma mera dormência. Além da translocação de 

nutrientes ser reduzida pelo desfolhamento, o suprimento 

de hormônios reguladores do crescimento também o é, porque 

sem as folhas ele não € produzido. 

Segundo KOZLOWSKI (1960), existe considerável 

variação entre angiospermas e gimmnospermas, tanto quanto 

entre espécies e árvores individuais, na habilidade de so 

breviver a desfolhamentos. Angiospermas resistem mais a 

desfolhamentos que gimnospermas, talvez porque elas têm 

maior reserva de carboidratos �PJ9ntamente produzem nova 

folhagem. Gimnospermas" frequentemente, morrem com uma com 

pleta desfolha. Arvores de Pinus taeda não sobrevivem se 

tr�s quartos de suas aciculas forem removidas. Alguns p� 

nos que se desenvolvem na sombra morrem com apenas 50% de 

desfolha. Uma desfolha� tolerada por esp�cies deciduas 

entretanto, repetidas desfolhas resultam em progressiva re 

duçao no crescimento, menor copa e eventualmente dormên 
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e morte. 

A resposta de crescimento do tronco a desfo 

lha parcial pode ocorrer na mesma estação, ou pode ser 

deixada para um ou mais anos adiante, dependendo da seve 

ridade da desfolha, tempo de sua ocorrência e quantidade 

de carboidratos de reserva (KOZLOWSKI, 1960). 

2.5. Insetos fit6fagos como reguladores da produção pr! 

mâria em florestas. 

O ecossistema florestal suporta grande diver 

sidade de insetos fit6fag6s. mas somente alguns chegam a 

desfolhar totalmente uma árvore, provocando sua morte.BRAY 

(1964) verificou que em florestas o consumo foliar 

foi de 7.4 - 12.4% para Quercus sp; de 5,3 - 6,9% 

anual 

para 

Acer sp; e para Fagus sp 7.2 - 7.4%. Estes danos nao cheg� 

ram a prejudicar as árvores. 

O desfolhador ao retirar a folha da ãrvore es 

ta afetando diretamente a produtividade primária. -MATTSON 

& ADDY (1975) mostraram que a produção primária (P) pode 

ser vista como o produto da biomassa fotossintêtica (peso 

foliar ou PF) e a taxa líquida média de fotossíntese (TLF) 

ou assimilaçao líquida por unidade de biomassa fotossin 

tetizante (P=PFxTLF). Os ins�tos influenciam a P direta 

ou indiretamente, afetando PF ou TLF, alterando assim o es 

tado fisiolÔgico da planta, a distribuição e relativa dis 
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ponibilidade do fluxo abiôtico (luz. calor, umidade, nu 

trientes, concentração de gis carb6nico, movimento do ven 

to, etc.). Especificamente, os desfolhadores atingem o flu 

xo abiôtico da seguinte maneira: 

a. aumentando a penetração de luz através da copa;

b. alterando a composição de plantas na comunidade;

c. reduzindo a competição entre plantas pelo fluxo abiÓti

G:O ;

d. aumentando a taxa de nutriente lixiviados da folhagem;

e. aumentando a proporção'de "litter" rico em nutrientes;

f. estimulando a redistribuição de nutrientes dentro da 

planta com a perda de componentes como folhas, brotos 

e floris, com altas taxas de retorno;

g. estimulando a atividade de organismos decompositores.

Para os autores, os insetos aparecem como reguladores da 

produção primária devido às seguintes situações: 

a. Os insetos fitõfagos ocupam uma posição estratégica co

mo reguladores de produção primária, à medida que se ali 

mentam diretamente da porção da árvore onde ocorrem as 

sinteses bioquímicas, isto é, as folhas; 

b. muitos insetos fitÓfagos coexistem com várias espécies

de plantas, portanto raramente uma planta ocorre sem seus 

consumidores; 

c. o inseto e seus hospedeiros tem uma longa histo-ria de 

coevolução e associação: isto implica que a interação inse 
- -

to-planta nao e ao acaso e fraca. mas intrínseca e 

siva; 

inten 
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d. como reguladores os insetos podem reagir positiva ou 

negativamente as variações no estado ou condição de seu 

hospedeiro. 

e. as plantas reagem fisiológica e evolucioniriamente as 

variaçoes no estado de seus consumidores. _ 
... 

A importância dos filofagos na produtividade e 
_. 

sobrevivência das arvores vai depender da sua fenologia e 

do grau de reduçio da superficie foliar. De acordo com 

SHOWALTER et alii (1986), o valor da folhagem danificada 

� o mais importante fator determinante da severidade do im 

picto, e pode ser avaliada pela idade, expectativa de vi 

da e posição na copa. O valor de folhas, velhas ou maduras, 

difere marcadamente das novas ou expandidas. Folhas jovens 

de algumas espécies, especialmente aquelas com rápida re 

cuperação da folhagem, tem alta eficiência fotossintêtica 

e pGrtanto mais valor que as velhas. Pseudotsuga manzien 

sii, por outro lado, armazena energia nas aciculas mais ve 

lhas. Esta energia ê mobilizada para produzir novas acícu 

las, mas velhas acículas ocupam 30-90% da biomassa foliar 

(dependendo da idade e taxa de crescimento). Por estas ra 

zões, o consumo preferencial de acículas jovens por Choris 

toneura fumiferana (Lep.-Fortticida�)pode reduzir a copa 

sem séria redução da capacidade fotossintêtica de arvores 

em desenvolvimento. Folhas iluminadas pelo sol tem maior 

taxa fotossint�tica que as sombreadas. Insetos que se ali 

mentam de folhas sombreadas afetam menos o crescimento 
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das árvores, que nas expostas a iluminação. Espécies de 

árvores com rápida recomposição foliar podem tolerar con 

siderável nGmero de fil6fagos. A integraçio da quantidade 

de herbivoria, valor da folha e condiçio do hospedeiro, d� 

terminam a sobreviv€ncia e o crescimento da arvore. Baixa 

intensidade de consumo de folhas, com baixo valor em plan 
-

tas que se desenvolvem em Ótimas condições, resultara em 

pequena redução (se não benefício) no desenvolvimento ou 

adaptabilidade da árvore. 

Foi encontrado um atraso de 3 a 6 anos entre 

o desfolhamento de árvore de Abies balsamia por Choristo 
" 

neura funüferana e o decrescimo do diâmetro da base. No 

intcio do ataque as árvores. aparentemente, tem adequadas 

reservas de carboidrat6s, e enquanto se alimentam de aci 

culas novas, as velhas realizam fotossíntese e podem pr� 

duzir mais carboidrat6s, Com o contínuo desfolhamento, o 

suprimento de carboidratos é reduzido e finalmente o cres 
f cimento e afetado (KOZLOWSKI, 1960). 

Para FOX & MORROW (1983), a perda de area 

liar tem maiores efeitos em eucaliptos plantados em 

pobres que naqueles de �reas ffrteis. Muitos estudos 

rem que pequenas quantidades de dano, por insetos 

vor6s, podem afetar severamente a adaptabilidade da 

fo 

areas 

sug� 

herví 

plan 

ta. Para Eucalyptus grandis CARNE et alii (1974) estima 

ram que as arvores podem ser desfolhadas em ate 60% sem 
, 

.... / que qualquer reuuçac mensuravel na altura possa ocorrer no 

ano seguinte. 



3. MATERIAL E MnTODOS

3.1. Localização 

Os ensaios foram instalados nos Hortos Nossa 

Senhora Aparecida e Mogi Guaçu, propriedades cedidas pela 

Champion Papel e Celulose S.A., no município de Mogi Guaçu, 

Estado de Sio Paulo , Latitude 22 ° 11 1 S, Longitude 47 º07'W e 

altitude de 580m. O solo 6 caracterizado como 
I 

vermelho escuro distrofico. 

� 

3.2. Instalaçao dos ensaios 

Os povoamentos utilizados eram de 

Latossolo 

Eucalyptus 

grandis com 2 anos (Horto N.S. Aparecida) e 1 ano e 8 me 

ses (Horto Mogi Guaçu) de idade, sendo que os tratos cultu 

,,, 

rais eram os mesmos para os dois; o espaçamento entre arvo 

res era de 1,5 x 3,0 metros. 

Foram instalados dois ensaios, visando a veri 

• "- / ✓ 

f1caçao do comportamento das arvores em relaçao aos desfo
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lhamentos causados por insetos. durante as estaçoes seca 

(julho de 198� e chuvosa (fevereiro de 1987). 

Cada ensaio constou de 5 parcelas de 20 arvo 

res dominantes ou co-dominantes, distribuídas em 4 grupos . 
., 

As parcelas constituíram de desfolhamento de 1/4, 2/4, 3/4, 

4/4 da copa e sem desfolhamentos (testemunha), eram subse 

quentes e distavam pelo menos 300 metros da bordadura do 
"" 

talhao. Diante da dificuldade de se estabelecer porcent� 

gens de desfolhamentos (niveis de ataque), optou-se pela 

sua realização a través da divisão da copa da á'rvore em qu� 

drantes de acordo com os pontos cardeais, assim sendo, na 

parcela 1/4 apenas um quadrante (N, S, L, ou Wlera 

lhado. Para as outras parcelas variou-se apenas o 

desfo 
/ 

numero 

de quadrantes. Para que a incid�ncia solar sobre o quadran 
· N h 

te desfolhado nao influenciasse nos resultados, fez-se o 
/ sorteio para cada arvore. 

As folhas (inclusive o peciolo) foram retira 

das manualmente em cada ramo. 

Os surtos de insetos em florestas geralmente 

atingem as copas das árvores como um todo, por isso o 

falhamento foi realizado no sentido longitudinal. Este 

des 
I me 

todo promove a retirada de folhas com idades diferentes 

levando a imitação do plano natural. Estabelece também a 

proporcionalidade. para folhas de mesma idade, entre a 

área foliar retirada e a existente na árvore. 

Foram utilizadas escadas de madeira com 7 me 
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tros de altura, e as arvores flexionadas com o uso de cor 

das até o ponto onde fosse possível retirar as folhas. 

Medidas da circunfer�ncia a altura do 

(CAP) e a altura inicial foram efetuadas no dia da 

lação do ensaio com auxilio de um altímetro e uma 

graduada (Apêndice 7 e 8). 
, 

peito 

insta 

fita 

Para a estimativa da area foliar retirada, em 

cada parcela, as folhas eram coletadas e acondicionadas em 
✓ sacos. Para cada arvore eram contadas as folhas e sortea 

das dentre elas uma amostra de 10 unidades. Estas tiveram 

suas áreas medidas através de um medidor de área foliar 

pertencente ao Departamento de Silvicultura e Manejo da 

Universidade Federal do Paraná. 

3.3. Avaliação 

Os par�metros utilizados para a avaliação dos 

ensaios ao final de um ano foram: Circunferência a altura 

do peito (CAP), Altura total, Altura comercial, Biomassa 

da copa, Biomassa do tronco, Volume comercial, Volume to 
. 

"' 

tal e Variaçao na altura (inicial-final). 

Para a avaliaçio do crescimento em diâmetro 

foi utilizada a medição mensal do CAP com auxílio de uma 

fita mltrica. O CAP torna-se mais eficiente,� medida que 
-

ele acompanha as irregularidades do tronco, o que nao acon 

tece com as medidas· do DAP (Diâmetro a altura do peito). 
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A diferença entre o CAP inicial e o final, bem 

como a curva de crescimento, forneceram dados para a compa 

ração entre os vários níveis de desfolhamentos e a teste 
·"

munha,e para a determinaçao dos efeitos das desfolhas no
,, 

desenvolvimento da arvore. 

Para a avaliação dos demais parâmetros, foram 
,, 

. sorteadas dez arvores de cada parcela, no final de um ano. 

Estas árvores foram cortadas ao nível do solo e preparadas 

para as medições. 

Para a mediçio da altura final foi utilizada 

uma trena, sendo medida desde a base ate o Ípice do 

teiro. Esta medida permitiu saber qual o efeito da 

pog 

remo 

çâo parcial ou total de folhas no elongamento dos brotos. 

Para altura comercial foi estabelecida a medi 
,, J\' ., da desde a base ate o ponto onde o diametro da arvore atin 

gisse ·7, 5 centímetros. Esta medida mostra como foi afetada 

a exploraç�o comercial da árvore. 

A biomassa do tronco foi obtida com uma balan 

ça com ca�acidade de atl 120 quilos. Ap6s a derrubada da 

irvore o t�onco foi desgalhado e seccionado em vãrias pa� 

tes, o que permitiu seu transporte até a balança. Este prQ 

cedimento era imediato ao corte. A biomassa do tronco 

medida para que pudesse ser elucidada a resposta da 

re aos desfolhamentos. 

era 

arvo 

A mensuraçáo da biomassa da copa, doze meses 

após a desfolha permitiu, através da comparação com a tes 



temunha. saber como foi a recuperaç�o da �rea foliar e seu 

efeito sobre o desenvolvimento da �rvore. Para a obtenção 

destas medidas foi utilizada uma balança com capacidade 
/ 

de ate 120 quilos. Todos os galhos verdes com as folhas 

eram amontoados sobre a balança que estava sobre uma mesa 

de aproximadamente ·1,20 metros de altura do solo. Este 

procedimento era imediato ao corte da árvore. 
� / 

O volume das arvores foi obtido atraves da cu 

bagem rigorosa; apis serem cortadas e desgalhadas 

medidos os diâmetros de metro em metro, desde a base 

o ápice do ponteiro, com auxílio de uma suta. Para o

culo do volume foi utilizado o método de Smalian. A 

ração dos volumes de madeira obtidos por nivel de 

foram 

ate 

cal 

comp� 

desfo 

lhamente, indicou o volume de madeira que estava sendo per 

<lido a cada ataque de um desfolhador. 

O volume comercial foi calculado a partir das 
/ / 

medidas do diâmetro da arvore ate a altura- comercial. Esta 

medida representa a quantidade de madeira que é aproveit� 

da pela ind�stria, portanto quanto maior a redução no volu 

me de madeira explorável, maior o prejuízo para a 

tria. 

indus 

A variação na altura, de acordo com o nível 

de desfolhamento, mostrou como a reduçao na Írea fotossin. 

tética, conjugada a fatores climáticos, interferiu no cres 

cimento das árvores. 
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,,

Para estudos do impacto que a remoçao das fo 
, , 

lhas causaria na quantidade de matería produzida das arvo 

res, foram retirados discos de madeira da base, DAP, 25 

50, 75 e 100% da altura comercial. Estes discos, com es 
/ I 

pessuras de aproximadamente 1,5 cent1metros, foram, apos 

secos, lixados com lixa d'agua. Foram extraídas cunhas de 
. / cada disco e medida a densidade relativa pelo metodo da 

balança hidrostitica. 



4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1. Desfolhamento 

O número mtdio de folhas retiradas por arvore 

no Horto N.S. Aparecida foi 1529,80, 3S76,21, 4593,05 e 

7330,25 para os desfolhamentos de 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 da 

copa, respectivamente (Apêndice 1). A área media das fo 

lhas retiradas foi 45,36, 42,71, 44,13 e 43,15 centímetros 

quadrados para as parcelas de 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, respe� 

tivamente (Apêndice 2). A área foliar m;dia reti 

rada foi de 67.470,a8, 151.748,93, 198.899,07 e 309.280,87 

centímetros quadrados para 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, respectl 

vamente (Apêndice 3). Considerando-se a �rea foliar remo 

vida das árvores desfolhadas totalmente, como padrão, ter

se-i que os níveis de desfolhamentos 1/4, 2/4 e 3/4 cor 

respondem aos percentuais de 21,81, 49,06, 64.31%,respectl 

vamente. 

No Horto Mogi Guaçu o n�mero m�dio de folhas 
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retiradas por arvore foi de 1.648,30, 5. 020,60, 6.337,15 e 

10.296,57 (Ap�ndice 4); a �rea m�dia das folhas retiradas 

foi de 39,00, 35.15, 36,23 e 37 ,50 (Ap&ndice 5); a 
.,

area 

foliar média retirada por árvore foi de 63.476,11
., 169.238,60, 

219.�15,65 e 374.862,13 (Ap&ndice 6); para as parcelas 1/4,

2/4, 3/4 e 4/4 respectivamente. Considerando a área foliar 
. .J 

retirada das árvores totalmente desfolhadas como padrao 

a correspondência entre os desfolhamentos de 1/4, 2/4 e 

3/4 da copa e a desfolha real foi de 16,93, 45,14 e 58,58%, 

respectivamente. 

4.2. Curva de crescimento 

? 

As curvas de crescimento das arvores desfolha 

das no mês de julho de 1986 (estação seca), mostraram - se 

distintas entre si. As árvores desfolhadas em 1/4 e 2/4 da 

copa apresentaram curvas de crescimento semelhantes, embo 

ra aquelas desfolhadas em 2/4 tenham apresentado desenvol 

vimento superior (Figura 3). A diferença na circunferên 

eia, medid.as a través da variaçio do CAP inicial e final 
/ foi de 6.4 e 6,32 centimetros para 1/4 e 2/4 de reduçao 

da �rea foliar da copa, respectivamente (Tabela 1.). 

As mediç5es de julho de 1987, não foram consi 

deradas porque representam apenas dez arvores. 

As �rvores Jesfolhadas totalmente apresentaram 

curva de crescimento com diferenças significativas em rela 
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ção as demais. Pode-se observar (Figura 3) que praticame� 
,.J 

te nao houve crescimento durante os quatro meses seguintes 

a desfolha, retomando o desenvolvimento a partir do 

de novembro; observa-se (Figura 3) que o crescimento 

mes 

em 

diimetro imais evidente a partir do m;s de março. Para to 

dos os tratamentos. Evidencia-se també'm que somente oito 

meses apis ao desfolhamento i que as lrvores voltam a se 

desenvolver plenamente. 
,... P0de-se observar que praticamente nao houve 

crescimento nos 4 primeiros meses. Nos 8 meses seguintes 

ao desfolhamento, houve crescimento de 0,5cm em (27,89 

28,39}, sendo que a testemunha cresceu 4,84 cm (27,50 

32,34). A partir de março a retomada do crescimento mos 

trou-se mais nÍtida, mas percebe-s� que nas �rvores total 
<D11fa 1_1 

mente desfolhadas ela foi mais lenta 1,14 cm (28,39-29,35) 

contra 2,95 cm (32,34-35,29) da testemunha (Tab. 1). Con 

siderando que os dois tratamentos estavam no mesmo sítio 

e sujeitas as mesmas variações do clima provavelmente o 
,, 

desfolhamento total foi o responsavel pela ,., reduçao na 

taxa de crescimento. 
.. 

A exemplo do que ocorreu em arvores desfolha 

das totalmente, o incremento periodico de agosto de 1986 a 

março de 1987 diminuiu 'a medida que a porcentagem de des 

folha aumentava. 4,43cm (27,36 - 31,79); 3,69cm(28,12 

31,81) e 2.54 cm (27,60 - 30,14) para 1/4. 2/4 e 3/4 res 

pectivamente, no per{odo de março de 1987 a junho de 1988, 
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as irvores desfolhadas em 2/4 apresentaram maior cresci 

menta 2,63 cm (31,81 - 34,44) que os demais 1,97 cm (31,79-

33,76); 2,30 cm (30,14 - 32,44) e 1,14 cm (28,39 - 29,S�); 

1/4. 3/4 e 4/4 respectivamente. Neste periodo, as 

desfolhadas em 2/4 e 3/4, talvez tivessem sido 

das pelo desfolhamento, pois foram as que tiveram 

menta mais próximo ao da testemunha. 

arvores 

beneficia 

incre 

O crescimento médio medido atrave's do CAP foi 

distinto para cada tratamento (Tabela 1). A reduç�o na cir 

cunferência das árvores desfolhadas totalmente, em rela 
� 

çao a testemunha, foi de 4,75 vezes, mostrando assim que 

a falta de folhas reduziu drasticamente o crescimento da 

irvore em di�metro. Todos os tratamentos apresentaram di 

ferenças significativas ao nível de 5% entre si e a tes 

temunha. 

A variação na circunfer�ncia de acordo com os 

tratamentos, foi de 6.4, 6,32, 4.8, 1,64, 7,79 centímetros, 

para 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e testemunha respectivamente (Tab� 

la 1.). A reduç�o no crescimento em relação a testemunha 

foi de 17,84, 18.87, 37,87, 78,93% para as desfolhas de 

1/4, 2/4. 3/4 e 4/4, respectivamente. 

Para as árvores desfolhadas no mês de feverei 

ro de 1987 (estação chuvosa) ,as curvas de crescimento apr� 
. , 

sentaram-se semelhantes entre s1. As arvores desfolhadas 

em 1/4 da sua copa apresentaram curva de crescimento muito 
f • prox1ma a testemunha, mas aquelas totalmente desfolhadas 
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mostraram taxa de crescimento menor (Figura 5 e 6). 

As arvores totalmente desfolhadas levaram 2 me 

ses para a retomada do crescimento, vercebe-se que a taxa 
.. � , de crescimento nao e a mesma que a da testemunha. 

O ganho em circunferência durante os doze me 

ses seguintes ao desfolhamento foi de 11.47, 8,68, 8,32 

·s.75 e 12,32 centfmetros para os tratamentos 1/4, 2/4, 3/4,

4/4 e testemunha, respectivamente (Tabela 2).

A reduçGo no crescimento foi de 6,90, 29,54 

32,�7 e 53,33% para os desfolhamentos de 1/4, 2/4, 3/4 e 

4/4 da copa, respectivamente, em relaç�o a testemunha. A 

diferença entre 2/4 e 3/4 de desfolhamentos não é signi(!:. 
✓ cativa ao nivel de 5%. 

A recuperação da copa foi rápida; em oito me 

ses estava refeita nas árvores que tiveram toda a copa re 

movida, mas o tamanho da copa e das folhas eram 

que da testemunha. 

menores 

O crescimento radial resulta de atividades das 

ctlulas do câmbio vascular. O aspécto mais ✓ • caracteristico

6 a divis�o tangencial das c61ulas cambiais, dando origem

a filas de elementos do lenho e floema alinhados radial

mente. Isto origina um deslocamento gradual, para fora do
I , 

proprio meristema, a medida que celulas derivadas internas 

se diferenciam, e o cerne cresce por adiçao. 
/ " 

As curvas de crescimento das arvores nao desfo 

lhadis. mostram que hÍ mudanças fisioldgicas com a varia 



30 

ção de temperatura e pluviosidade. Estes efeitos mostra 

ram-se mais dristicos com o aumento do n{vel de desfolha 

mento, se·ndo que as árvores com desfolhamentos de 3/4 e 

4/4 da copa, na estação seca, mostraram-se mais sensíveis. 

Estes resultados demonstram que o crescimento das 

est� intimamente relacionado com a ,rea foliar. De 

,, arvores

acordo 

com KOZLOWSKI (1963), isto acontece porque o 

tem maior depend&ncia da produç;o de horm8nios, 

crescimento 

atraves 

da fotossíntese corrente, que dos produtos armazenados. A 

redução do crescimento também é diagnosticada por 

(1963) como consequência da perda de frea foliar. 

GRAHAM 

Para 

KOZLOWSKI (1960), nutrientes armazenados estio diretamente 

relacionados com a recomposiçio foliar. Por isto, as 

res que foram desfolhadas na estaçio seca (julho), 

arvo 

onde 
. / ,.J 

a taxa de crescimento e menor, apresentaram maior reduçao 

no crescimento. Em contra partida aquelas desfolhadas na 

estação chuvosa (maior taxa de crescimento), apresentaram 

a recompoiiç�o foliar mais rapida, consequentemente, o 

aproveitamento dos carboidratos armazenados foi mais efi 

ciente·. 

Os desfolhamentos nao são simplesmente uma re 

duçâo da irea fotossintetizante, correspondem a 
,,. 

distur 

bios metab61icos. Esta afirmativa de KOZLOWSKI (1969) 

plenamente confirmada quando se observa as Figuras 19, 20,

21. 22. 23 e 24. Elas correspondem a discos de madeira a
,• 

altura do DAP. Nos discos correspondentes a arvore nao des
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folhadas� perceptível apenas a formaç�o de aneis relacio 

nados ao "estresse" ambiental. Nos outros, percebe-se a 

demarcaç;o, que torna-se mais nítida à medida que a inten 

sidade de desfolhamento aumenta. Este fator permite divi 

dir o alburno em tecidos produzidos antes e depois da des 

folha. Em casos extremos, como o desfolhamento total, pe� 
I 

cebe-se que a retraçio no crescimento, apos a retirada das 
I I 

folhas, foi drastico. Pode-se ate, destacar com a 
-.J 

sao do polegar, os tecidos originados a partir do 

lhamente. 

4.3. Volume total 

/ A As arvores desfolhadas no mes de julho 

pre� 

desfo 

(est� 
·" 

çao seci), em 1/4, 2/4 e 3/4 da copa nio apresentaram, en

tre si, diferenças significativas ao nível de 5% no volu 

me de madeira produzida, mas diferiram da testemunha e da 

quelas em que foram removidas todas as folhas (Tabela 3) 
- - , 

Pode-se observar (Figura 7), que ha grande diferença no 
/ ,J 

volume de madeira produzida pelas arvores nao desfolhadas 
,., ,., 

e aquelas desfolhadas totalmente. A reduçao em relaçao a 

testemunha, para os tratamentos de 1/4. 2/4, 3/4 e 4/4 

foi de ZS.00. 17,83, 35,33 e 51,09% respectivamente. Ap� 

sar de não haver diferenças significativas, no volume de 
/ 

madeira produzida pelas arvores desfolhadas parcialmente 

percebe-se que aquelas desfolhadas em 2/4 da copa aprese� 
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taram volume superior as desfolhadas em 1/4. 

A quantidade _de madeira produzida por hectare, 

considerando o espaçamento de 1,5 x 3,0 metros (2222 a rvo 

res), t evidenciada na tabela 4. Nota-se que a diferença 

em relaçao a testemunha foi de 63,6, 40,49, 80,24 e 117,88 

metros ctibicos para os tratamentos 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 

respectivamente. 

A produçao de madeira foi reduzida em 28,00 , 
...,

17,83, -35,33 e Sl,91% em relaçao a testemunha, para os 

tratamentos de 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 respectivamente. 
·" , 

A equaçao da reta que representa, atraves de 

regresso iineir, o volume total de madeira produzida de 

acordo com os níveis de desfolhamento e Y = 198,5875 

0,80019X. 

No desfolhamento realizado em fevereiro ( esta 
., 

, <# 

çao chu�osi), o volume total medio das arvores nao apr� 

sentou diferença significativa ao nível de 5% para os tra 

tamentos de 1/4, 2/4 e 3/4, entre si e em relaçio a teste 

munha. No entanto todos os níveis de desfolha 

ram da desfolha total (Tabela 5 e Figura 8). 

diferencia 

Observa-se que a produçio de madeira permanece 

praticamente a mesma, mas hÍ uma tendência a diminuir qua� 
.,

do o desfolhamento aumenta. A reduçao no volume segue a 

mesma proporcionalidade dos níveis de desfolha de 2/4, 3/4 
..... ,,.) 

e 4/4. A porcentagem de reduçao, em relaçao a testemunha , 

foi de 15,23, 15.06, 27,63 e 45,94 para os desfolhamentos 



de 1/4, 2/4. 3/4 e 4/4, respectivamente (Tabela 5 e 

ra 8). 
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Fig� 

O volume de madeira, por hectare, produzido 

foi de 205,36, 205, 76, 175,32, 130,97 e 242,24 metros cú 

bicos para desfolhamentos de 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e 

munha, respectivamente (Tabela 6). 

teste 

� , 

A equaçao da reta que representa, atraves de 
/V 

regressao linear, o volume total de madeira produzida de 
., acordo com o nivel de desfolhamento e Y = 232,32770 

·o,96035X.
. .. 

A reduçao do crescimento cambial, tem como co� 

sequ�ncia a diminuiç�o do volume de tecidos produzidos. A

medida que a intensidade de desfolhamento aumenta, 

é a quantidade de tecido produzido. MORROW &

/ , 

(1978), concluiram que ha grande perda de tecidos 
,, 

arvores de Eucalyptus sp sofrem desfolhamentos. 

O incremento volumttrico anual foi 

menor 

LAMARCHE 

quando 

sensivel 

mente influenciado pela reduçgo da �rea foliar. Observa-se 

que a produção de tecidos, a partir do desfolhamento, e 
\ 

inversamente proporcional a quantidade de folhas 

das. isto é, quanto maior o desfolhamento menor a 

ção de tecidos. Esta redução� menor quando as 

retira 

prod� 

arvores 

s�o desfolhadas na estaçio chuvosa. Na estaç�o seca, h� 
/ 

evidências de que as arvores desfolhadas em 2/4 da copa 
,.., 

apresentam menor reduçao que aquelas desfolhadas em 1/4.Is 

to comprova a teoria de KOZLOWSKI (1960), onde a taxa de 
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� , . I 

conversao de carboidratos em novos tecidos, esta intrinse 
J • 

• 

camente relacionado com a area foliar da arvore. 

4.4. Volume comercial 

O volume comercial está relacionado com o ta 

manha do tronco que e economicamente viável para explora 
� 

çao. Geralmente a altura comercial e o comprimento da base 

ati o diSmetro de ·7�5 a 8,0 cent{metros. 

Na Figura 9 é evidenciada a diferença entre a 

quantidade de madeira produzida por árvores que tiveram 

sua copa totalmente desfolhada no mes de julho (estação se 

ca) e a testemunha. 

As árvores desfolhadas em 1/4, 2/4 e 3/4 
J 

nao 

apreseitiram diferenças significativas entre si (Tabela 7). 

Os tratamentos 1/4, 3/4 e 4/4 apresentaram diferenças sig 

nificativas em relaçio a testemunha. Os tratamentos 3/4 e 

4/4 não diferenciaram entre si. 

Não houve diferença significativa entre o des 

folhamento de 2/4 da copa e a testemunha (Tabela 7). 

A produção de madeira por hectare, por 

res que tiveram a redução de 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 da 

foliar da copa, foi reduzida em 40,08, 24,54, 47,03 

arvo 

area 

e 
' V 

66,04%.respectivamente, quando comparadas as nao desfolha 
,

das (Tabela 8). Pode-se notar que as arvores desfolhadas 

em 2/4 de sua copa apresentaram rendimento maior que aqu� 
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·" 

las desfolhadas em 1/4. Este mesmo tratamento nao diferen

ciou significativamente da testemunha (Figura 9).

A equação da reta que representa, através de 

regressao linear, o volume comercial de madeira produzida 

de acordo com o nível de desfolhamento e Y = 158,21214 

0,79453X.· 

Para desfolhamentos realizados em fevereiro 
. ,... 

(estaçao chuvosa), as quantidades de madeira produzidas por 

�rvores que foram desfolhadas em 1/4, 2/4 e 3/4 nio foram 

significativamente diferentes ao nível de 5% (Tabela 9). 
,.. 

Com a remoçao total das folhas, pode-se obser 

var que o volume de madeira produzida foi reduzido e dife 
,, riu significativamente das arvores com menores desfolha 

mentos e mais ainda da testemunha (Figura 10). Houve si� 

nificativa redução, no volume de madeira produzida em qua! 

quer nível de desfolhamento, quando comparadas a testemu 

nha. O percentual de redução foi de 21,52, 18,37, 28,65 e 

50,62% para os níveis de 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 de desfolha 

mentas, respectivamente. 

A produção de madeira, por h�ctare, fica sen 

sivelmente reduzida quando as folhas são retiradas em sua 

totalidade. Árvores não desfolhadas produziram normalmente 

355,49 esteres (216,76 metros cúbicos) de madeira,enquanto 

aquelas desfolhadas totalmente produziram apenas IJ.S,53 

esteres (107.03 metros c�bicos). O volume de madeira por 
,. . hectare. de acordo com os niveis de desfolhamento, foi de 
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278,95, 290,18, 253,63, ·11s,s3e3ss,48 estereis ou 170,09,
I 

176,94, .154,65., 107,03 e 216.76 metros cubicos para 1/4 

2/4, 3/4, 4/4 e testemunha, respectivamente (Tabela 10). 
,J , 

A equaçao da reta que representa, atraves de 
w 

regressao linear, o volume comercial de madeira produzido 
I de acordo com o nivel de desfolhamento e Y = 197,56132 

0,82273X. 

Os volumes comerciais de madeira produzidos por 
/ ,.; ,.., 

arvores nao desfolhadas (testemunha) nos dois hortos, nao 

apresentaram diferenças significativas entre si. Naquelas 

que tiveram perdas foliares parciais ou totais, houveram 

diferenças. O desfolhamento na estaçio seca causou reduçio 

mais expressiva. Observa-se que nestas mesmas árvores, o 

desfolhamento de 1/4 da copa apresentou maior redução que 

aquelas desfolhadas na estação chuvosa. Isto evidencia 
.. .. .1\ .. " maior resistencia das arvores desfolhadas em 2/4 da copa , 

quando comparadas as demais que sofreram perdas 

no mesmo período (Figuras 9 e 10). 

4.5. Altura comercial 

foliares 

A altura comercial das arvores totalmente des 

folhadas no m�s de julho (estaçio seca), mostrou sensfvel 

redução em relação aquelas n�o desfolhadas. Houve uma di 

ferença de 56,79%. As desfolhas parciais apresentaram di 

ferenças significativas ao n{vel de 5% quando comparadas 
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a testemunha, sendo que a diferença foi de 31,92; 20,09 e 

39,09% para as desfolhas de· 1/4. 2/4 e 3/4 da copa, res 

pectivamente. As árvores desfolhadas em 3/4 e 4/-4 da copa 

não apresentaram diferenças significativas entre si. Os 

desfolhamentos de 1/4, 2/4 e 3/4 não diferenciaram entre 

ii, mas observa-se que o tratamento 2/4 apresentou maior 

altura que os tratamentos 1/4 e 3/4 (Tabela 11 e 

11). 

Com as medidas da altura comercial, 

Figura 

pode-se 

evidenciar que a parte aproveitável, comercialmente, na 

árvore diminui sensívelmente. Em árvores desfolhadas total 

mente, somente Z9,05% da altura total€ aproveitado, en 

quanto que nas árvores não desfolhadas o aproveitamento e 

de 54,43%. O nível de aproveitamento para 1/4, 2/4 e 3/4 

de desfolha e de 39,78, 45,80 e 36,50%. respectivamente. 

Para as árvores desfolhadas no mês de 

reiro (estação chuvosi), a altura comercial variou 

feve 

entre 

os tratamentos, não havendo diferença significativa entre 

as árvores desfolhadas em 1/4 e 2/4, 1/4 e 3/4. 1/4 e tes 

temunha, e 2/4 e testemunha. Foram significativas as dife 

renças entre 2/4 e 3/4, 2/4 e 4/4. 3/4 e testemunha, e 

4/4 e testemunha (Tabela 12 e Figura 12). 

A redução da altura comercial em relação às 

árvores não desfolhadas(testemunha) foi de 6,95, 5,17 

15,80 e 34,36% parJ. 1/4. 2/4. 3/4. e 4/4 de desfolhamento 

da copa. 
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Em árvores que nao foram desfolhadas, o apr� 

veitamento comercial� de 57.71% da altura total. No en 

tanto, aquelas que foram desfolhadas em 1/4, 2/4 e 3/4, o 

aproveitamento foi de 58.53. 56,34 e 53,05%, respectivame� 

te, valores pr6ximos âo da testemunha. Para o desfolhamen 

to total a redução ê maior e o aproveitamento cai 

45,6%. 

para 

Outro fato que pode ser observado é que a dife 

rença entre a altura total e a altura comercial se mantem 

praticamente constante nas desfolhas parciais e testemunha 

(7.07, 7,88, 7,99 e 7,54), mas aumenta nas ãrvores desfolha 

das totalmente (8,4) (Figura 12). 

Quando comparadas às árvores desfolhadas na 

·estação seca e aquelas desfolhadas na estação chuvosa peE

cebe-se que as primeiras apresentaram menor altura comer 

cial (Figuras 11 e 12). Este fato é uma consequência do 

crescimento em altura que será discutido no próximo ítem. 

4.6. Altura total 

Para desfolhamentos ocorridos na estação seca 

(m€s de julhri). o desfolhamento total afetou sensivelmente 

o crescimento em altura. As árvores com as copas intactas 

apresentaram em média 16,92 metros de altura, enquanto as 

drsfo1hadas mediam 13, 70 metros, correspoüdendo a uma redução 

de 19,03% (Figura 11). 
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As desfolhas parciais de 1/4 e 3/4 apresent� 

ram diferenças significativas ao nível de 5%. em relação 

a testemunha, o mesmo não acontecendo com as árvores desfo 

lhadas em 2/4 da copa (Tabela 13). 

A redução na altura para as desfolhas de 1/4, 

2/4 e 3/4 em relação a testemunha foi de 6,86, 5,03 e 9,16%, 

respectivamente. 

Observa-se na Figura 11, que a diferença entre 

as alturas comercial e total aumenta significativamente nas 

desfolhas de 3/4 e 4/4. Enquanto nos 2/4 de redução da área 

foliar, esta diferença se aproxima da testemunha. As dife 

renças foram de =9,49, 8,71, 9,76 e 7,71 para 1/4, 2/4, 3/4, 

4/4 e testemunha, respectivamente. 

O ganho em altura, após a aplicação da desfo 

lha, na estaçao seca, foi bastante diferenciado de acordo 

com o seu nível. A variação foi proporcional à quantidade 

de área foliar retirada, sendo que entre os desfolhamentos 

de 2/4 e 3/4 não houve diferença significativa a nível de 

5%. Comportamento contrário ocorreu entre os outros n1ve1s 

(Tabela 14). 

Estes resultados mostram que o desfolhamento 

interferiu no alongamento dos brotos, sendo a desfolha to 

tal responsável pela redução em 60,67%. Para as desfolhas 

parciais de 1/4, 2/4 e 3/4 a redução foi de 6,73, 25,78 e 

35,65% (Figura 13). 

As árvores que tiveram suas copas conservadas 
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íntegras, atingiram altura mêdia de 18,26 metros. Quando es 

tas são comparadas ãquelas cujas folhas foram parcial ou to 

talmente removidas, na estação chuvosa (fevereiro), 

va-se que somente as que tiveram remoção de 2/4 das 

obser 

folhas 

não apresentaram diferença significativa ao nível de 5%. Na 

Figura 1 2, ficam nítidas as diferenças e também, o fato de 

que a remoção de 1/4 ou 3/4 das folhas tem a mesma influen 

tia no crescimento em altura. 

A redução do crescimento em altura, devido a 

diminuição da área foliar em 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 foi de 6,63, 

1,15, 6,79 e 15,44% respectivamente, em relação a testemunha 

(Tabela 15). 

O crescimento em altura no período de um ano 

apôs a remoção das folhas (estação chuvosa - fevereiro), não 

foi significativamente reduzido em função da diminuição da 

área foliar, apenas as árvores desfolhadas totalmente mos 

traram diferenças significativas. A reduçáo foi de 2 3 ,90%.As 

porcentagens de redução foram de 2,42, 4,87 e 1 ,41 % para 1/4, 

2/4 e 3/4 de desfolhamentos, respectivamente (Tabela 16 e 

Figura 14). 

Em valores absolutos. as árvores desfolhadas 

em 2/4 de copa, apresentaram-se com o crescimento em altura 

menor que aquelas desfolhadas em 1/4 e 3/4 (Tabela 1 4). 

De acordo com KOZLOWSKI (1963 ), existem evi 

dências de que o crescimento em altura depende muito mais 

da fotossíntese do ano anterior que do corrente ano. Os re 
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sultados desta pesquisa, mostram que, quando ocorrem des 

falhamentos na estação seca, o crescimento em altura fica 

sensivelmente reduzido. Observa-se então, que o alongame� 

to da árvore está, nesta situação, dependentrr.da fotossíntese 

do corrente ano (Figura 13). Isto não ocorre para a esta 

ção chuvosa (Figura 14). onde somente a desfolha total 

mostrou-se capaz de reduzir o crescimento em altura. 

4.7; Biomassa da copa 

A capacidade de regeneração da copa foi medi 

da pela sua biomassa apôs doze meses do desfolhamento (mês 

de julho). 

A recuperação foliar foi lenta nas árvores to 

talmente desfolhadas, sendo que os primeiros brotos apa 

receram depois de três meses. Este brotamento inicialmen 

te apareceu nos ramos inferiores da copa, progredindo len 

tamente até o ápice. As folhas possuíam tamanho menor que 

aquelas de ocorrência normal, e as copas recuperadas, eram 

perfeitamente distinguíveis daquelas que não sofreram des 

falhamentos. 

A Figura 15 mostra proporcionalmente as dife 

renças entre as copas desfolhadas nos níveis corresponde� 

tes. 

A biomassa das árvores desfolhadas em 2/4 foi 

superior as demais, sendo que não h� diferença signific� 
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tiva entre esta e a testemunha (Tabela 17 e Figura 15). 

A redução da biomassa, correspondente aos tra 

tamentos 1/4. 2/4, 3/4 e 4/4, em relação a testemunha foi 

de 38,71. 18,24, 44,95 e 59,87%, respectivamente 

17 e Figura 15). 

(Tabela 

As árvores desfolhadas na estação chuvosa (mês 

de fevereiro), mostraram comportamento diferente. A recom 

posição da área foliar das árvores que foram 

em 1/4, 2/4 e 3/4 da copa, foi a mesma, isto é 

desfolhadas 

, apos 'Um

ano da remoção foliar as copas não apresentaram diferen 

ças significativas. Se comparadas à testemunha, observa-se 

que nas árvores onde foram retiradas 2/4 e 3/4 da copa, no 

final de um ano elas não apresentaram diferenças 

cativas (Tabela 18 e Figura 16). 

As árvores desfolhadas totalmente, ao 

signifi-_ 

final 

de um ano, não conseguiram produzir biomassa suficiente 

que permitisse a aproximação da biomassa da testemunha. A 

redução, foi de 39.84%. 

A recomposição foliar foi menor nas árvores 

que sofreram desfolhamento total no mês de julho. Estas , 

apresentaram redução de 59,87 contra 39,84% daquelas des 

folhadas no mês de fevereiro (estação chuvosa). Esta dife 

rença provavelmente está correlacionada com o atraso na 

produção de folhas. 

Estes result�dos evidenciam que as 

apresentam maior resistência a desfolhadores, na 

arvores 

estação 



chuvosa. 

4.8. Biomassa do tronco 

A biomassa do tronco foi avaliada após 12 

ses do desfolhamento (Horto N. S. Aparecida - mês de 

lho de 1986). Verificou-se que a redução drástica na 

foliar (desfolha total) causa sensível diferença na 
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me 

area 

qua� 

tidade de madeira produzida, que é refletida pela quanti 

dade de biomassa (Tabela 19 e Figura 17). 

Ha uma redução de 25,37, 17,23, 33,79 e 49,91%, 

em relação a testemunha, para os tratamentos de 1/4, 2/4 

3/4 e. 4/4, respectivamente (Tabela 19). 

Para as árvores desfolhadas no mês de feverei 

ro (estação chuvosa)� a produção de biomassa do tronco foi 

diferenciada para os vários níveis de desfolhamento. As 

árvores que foram totalmente desfolhadas apresentaram bio 

massa significativamente diferente daquelas que sofreram 

1/4, 2/4 e 3/4 de desfolhamentos e da testemunha (Tabela 

20). 

Observa-se que nas árvores cujas folhas foram 

removidas em 1/4 e 2/4 da copa, as biomassa não diferenci� 

ram daquelas produzidas das árvores não desfolhadas. Há um 

ligeiro aumento em relação a 1/4 de desfolha (Figura 18). 

Apenas as desfolhadas em 3/4 e 4/4 apresentaram-se com di 

ferenças significativas em relação a testemunha. 
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A redução de biomassa existente um ano após a 

desfolha, em relação a testemunha, foi de 13,76, 8,96 

21,61 e 41,14% para 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 da copa 

lhada, respectivamente. 

4.9. Efeito do desfolhamento na madeira 

desfo 

· A remoçao das folhas alterou o crescimento da

drvore. Atravis da an�lise de discos retirados a 1,30 me 

tros de altura do solo (DAP). pode-se observar que, de 

acordo com o nível de desfolhamento, houve uma demarcação 

nítida da região cronoJÓgica correspondente ao desfolhamen 

to. Esta demarcacão torna-se mais evidente quanto maior 

for o desfolhamento. As Figuras 19, 20, 21, 22, 23 e 24 

ilustram.com nitidez os aneis gerados pela interferência 

no processo fotossintético. Comparando-se os discos 

árvores desfolhadas nos vários níveis e aqueles de 

de 

arvo 

res nio desfolh�das. pode-se ver que a região limitada 

por ele e a casca diminui sensivelmente com o aumento da 

desfolha. Este fato mostra que a produção de tecidos foi 

reduzida pela ausência proporcional de folhas. 

A produção de lenho diminuiu de maneira pr� 

gressiva a medida que o nível de desfolh.amento aumentou. 

Nas árvores desfolhadas no período de chuva 

observou-se que a demarcação que separam os tecidos pr� 

<luzidos antes do desfolhamento e aqueles produzidos apôs 



45 

principalmente nas que perderam todas as folhas, é tão for 

te que permite o deslocamento físico do anel. 

Nos testes para verificaç;o da influ�ncia da 

remoção parcial e total das folhas, sobre a densidade bi 

sica da madeira, observou-se que não houve diferenças si& 

nificativas. 
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TABELA 1. Mldias mensais da circunferSncia a altura do pe! 

to (CAP) em árvores de�- grandis do Horto N.S . 

Aparecida, no período de agosto de 1986 a julho 

de 1987. Unidade: Centímetros. 

médias por tratamento 
Datas 

1/4 2/4 3/4 4/4 test. 

20/08 27.36 28.12 27.60 27.89 27.50 
24/09 28.12 28.56 27.69 27.89 28.29 
22/10 29.03 29.22 27.97 27.95 29.08 
19/11 29.62 29.67 28.37 27.97 29.68 
18/12 30.47 30.36 29.03 28.11 30.79 
21/01 31.00 30.86 29.36 28.18 31. 26
23/02 31.44 31. 25 29.81 28.37 32.11
23/03 31.79 31. 81 30.14 28.39 32.34
22/04 32.56 32.89 31.03 28.71 33.58
25/05 33.65 34.11 32.17 29.42 35.16
24/06 33.76 34.44 32.44 29.53 35.29
21/07 34.95 37.50 33.50 30.45 41.70

IP 6.40 6.32 4.84 1. 64 7,79 

IP - Incremento Periódico



i.1_ 7 
• 1 

TABELA 2. Médias mensais da circunferência a altura do pei_ 

to (CAP) em �rvores de E. grandis do Horto Mogi 

Guaçu, no período de fevereiro de 1987 a feve 
.,.reiro de 1988. Unidade: cent1metros. 

datas 

03/02 
23/03 
22/04 
25/05 
22/06 
21/07 
24/08 
23/09 
26/10 
23/11 
21/12 
21/01 
29/02 

IP 

1/4 

27.83 
29.75 
30.90 
32.45 
33.20 
34.20 
34.83 
35.65 
35.85 
36.38 
36.90 
37.95 
39.30 

11. 47

tratamentos 

2/4 

28.65 
29.48 
30.10 
31. 38
31. 95
32.98
33.53
34.30
34.58
35.10
35.73
36.35
37.33

8.68 

3/4 

27.25 
27.77 
28.10 
29.25 
29.75 
30.66 
31. 23
32.20
32.60
33.00
33.70
34.55
35.57

8.32 

IP - Incremento Periódico 

4/4 

27.30 
27.36 
27. 44, 
27.78 
28.22 
29.08 
29.50 
30.06 
30.64 
31. 22
31. 89
32.64
33.05

5.75 

test. 

27.98 
30:30 
31. 50 
33.10 
34.05 
35.25 
35.85 
36.27 
36.85 
37.40 
37.85 
38.90 
40.30 

12.32 
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TABELA 3. Volume total de árvores de�- grandis doze meses 

após a desfolha (1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e testemunha). 

em julho de 1986 no Horto N.S. Aparecida. Unida 

de : metros cúbicos. 

tratamentos 
árvores 

1/4 2/4 3/4 4/4 test. 

1 0.04911 0.10152 0.10698 0.05508 0.05699 
2 0.09437 0.11785 0.03816 0.04147 0.11003 
3 0.06246 0.08298 0.05839 0.03469 0.08872 
4 0.06737 0.06130 0.08176 0.03783 o. 14721
5 0.13898 0.06498 0.07423 0.09880 0.08154
6 0.06608 0.10372 0.04047 0.05303 0.11261
7 0.07352 0.06891 0.05273 0.06394 0.13047
8 0.04736 0.04270 0.06477 0.03369 o. 11822
9 0.03536 0.07627 0.10518 0.03566 0.08215

10 0.10122 o. 11961 0.03827 0.03734 0.09409

média 0.07358b 0.08398b 0.06609b 0.04915a O. 10220c
máx 0.13898 0.11961 0.10698 0.09880 0.14721 
mín 0.03536 0.04270 0.03816 0.03369 0.05699 

desvio 0.03055 0.02560 0.02560 0.02000 0.02646 

TABELA 4. Volume total de madeira, por hectare, produzido 
, por arvores que sofreram desfolhas de 1/4, 2/4. 

3/4, 4/4 e sem desfolhamento no Horto N.S.Apar� 

cida em julho de 1987. 

volume/ha 
tratamento ____ _ 

m. cúbicos

1/4 163.00 
2/4 186.60 
3/4 146.00 
4/4 109.21 

test. 227.09 
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TABELA 5. Volume total de árvores de�. grandis, doze meses 

árvores 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

média 
máx 
m:í.n 

desvio 

após a desfolha de 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e testemu 

nha, no Horto Mogi Guaçu em fevereiro de 1987. 

(metros cdbicos). 

1/4 

0.08457 
0.06761 
0.11646 
0.08998 
0.07320 
0.08663 
0.10154 
0.07491 
0.12723 
0.10211 

0.09242a 
0.12723 
0.06761 
0.01832 

tratamentos 

2/4 

0.06980 
0.12107 
0.07250 
0.09188 
0.08741 
0.10846 
0.07543 
0.10543 
0.1158fi 
0.07822 

0.09260a 
0.12107 
0.06980 
0.01794 

3/4 

0.07567 
0.07928 
0.06814 
0.07449 
0.08132 
0.08320 
0.08505 
0.07692 
0.09958 
0.06544 

0.07890a 
0.09958 
0.06544 
0.00905 

4/4 

0.04596 
0.06237 
0.07563 
0.06781 
0.03499 
0.05509 
0.03585 
0.07252 
0.04242 
0.09681 

0.05894b 
0.09681 
0.03499 
0.01884 

test. 

0.13044 
0.11019 
0.09903 
0.12164 
0.11841 
0.12032 
0.07815 
0.12190 
0.09968 
0.09045 

0.10902a 
0.13044 
0.07815 
0.01576 

TABELA 6. Volume total de madeira, por hectare, produzido 

por ,rvores que sofreram desfolhas de 1/4, 2/4. 

3/4, 4/4 e sem desfolhamento no Horto Mogi 

Guaçu em fevereiro de 1988. 
volume/b.a 

tratamento ____ _ 

1/4 
2/4 
3/4 
4/4 

test. 

m. cúbicos

205.36 
205.76 
175.32 
130.97 
242.24 
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TABELA 7. Volume comercial de árvores de�. grandis, doze 

árvores 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

média 
máx 
mín 

desvio 

meses após a desfolha de 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e 

sem desfolhamento, no Horto N.S. Aparecida em 

julho de 19 86. (metros cúbicos) . 

1/4 

0.02527 
0.08144 
0.04648 
0.05220 
0.08532 
0.04751 
0.05801 
0.03067 
0.02040 
0.09131 

0.05386b 
0.09131 
0.02040 
0.02517 

tratamentos 

2/4 

0.08587 
0.10370 
0.06513 
0.05132 
0.04625 
0.09044 
0.04916 
0.03038 
0.05673 
o. 10828

0.06872bc 
o. 10828
0.03038
0.02646

3/4 

0.09505 
0.01244 
0.04147 
0.06699 
0.05969 
0.01868 
0.03328 
O. 043ti8
0.08752
0.01746

0.04761ab 
0.09505 
0.01244 
0.02906 

4/4 

0.03645 
0.02411 
0.01458 
0.01940 
0.08248 
0.03198 
0.04960 
0.01179 
0.01837 
0.01653 

0.03052a 
0.08248 
0.01179 
0.02160 

test. 

0.03762 
0.09948 
0.07634 
0.13916 
0.07042 
0.09857 
0.12070 
O. 10620
0.06910
0.08125

0.08988c 
0.13916 
0.03762 
0.02906 

TABELA 8. Volume comercial de madeira, por hectare, produzi 

da por árvores que sofreram desfolhas de 1/4, 2/4, 

3/4, 4/4 e sem desfolhamento, no Horto N. S. Ap� 

recicla em julho de 1986. 

volume/ba 
tratamento ____ _ 

m. cqbicos

1/4 119.68 
2/4 152.70 
3./4 105.80 
4/4 67.81 

test 199.71 



51 

TABELA 9. Volume comercial de árvore de�. grandis, doze 

meses apos a desfolha de 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e 

sem desfolhamento, no Horto Mogi Guaçu em feve 

reiro de 1987. (metros cúbicos). 

tratamentos 
árvores 

1/4 2/4 3/4 4/4 test. 

1 0.06744 0.05546 0.06334 0.03260 0.11808 
2 0.05014 0.10614 0.06912 0.04869 0.09646 
3 0.08689 0.05685 0.05380 0.06375 0.08445 
4 0.07640 0.08021 0.06334 0.05488 0.11142 
5 0.05581 0.07342 0.07055 0.02240 0.10598 
6 0.07196 0.09652 0.07210 0.04046 0.11346 
7 0.08903 0.06177 0.07104 0.02120 0.06528 
8 0.06217 0.0927[1 0.06487 0.05695 o. 11339
9 0.11576 0.10622 0.08851 0.05666 0.08878

10 0.08993 0.06696 0.07936 0.08414 0.07824

média 0.07655b 0.07963b 0.06960b O. 0481 Ta. 0.09755c
máx 0.11576 0.10622 0.08851 0.08414" 0.11808 
m:í.n 0.05014 o. 05[146 0.05380 0.02120 0.06528 

desvio 0.01848 0.01867 0.00901 0.01850 0.01689 

TABELA 10. Volume comercial de madeira, por hectare, prod� 

zida por árvores que sofreram desfolha de 1/4 , 

2/4, 3/4, 4/4 e sem desfolhamento, no Horto Mo 

gi Guaçu em fevereiro de 1987. 

volumeíba 
tratamento ____ _ 

1/4 
2/4 

3/4 
4/4 

t.est.

m. cúbicos

170.09 
176.94 
154.65 
107.03 
216.76 
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TABELA 11. Altura comercial de árvores de�. grandis. doze 

meses após a desfolha de 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, e 

sem desfolhamento, no Horto N.S. Aparecida em 

julho de 1986. (metros). 

tratamentos 

árvore 

1/4 2/4 3/4 4/4 test . 

1 3.95 8.82 9.75 4. 95 5.86 

2 8.40 9.70 2.05 3.80 9.57 

3 6.23 7. 15 5.26 2.35 8.80 

4 6.30 6.23 7.40 2.85 11. 36

5 8.22 5.64 7.50 8.32 8.58

6 5.45 8.60 2.82 4.40 9.85

7 7. 10 6.00 4.40 6.00 10.40 

8 4.60 4.66 5.56 1. 89 10.20 

9 3.24 6.70 8.48 2.43 8.75 

10 9.25 10.16 2.92 2.90 8.80 

média 6.27b 7.36 b 5.61ab 3. 98a 9.21c 

máx 9.25 10.16 9.75 8.32 11. 36

mín 3.24 4.66 2.05 1. 89 5.86

desvio 1. 99 1. 85 2.61 1. 99 1.48
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TABELA 12. Altura comercial de árvores de�. grandis doze 

meses após a desfolha de 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 , e 

sem desfolhamento, no Horto Mogi Guaçu em feve 

reiro de 1987.(metros). 

tratamentos 
árvores 

1/4 2/4 3/4 4/4 test. 

1 10.00 8.40 9.00 5.20 12.60 
2 8.40 12.00 9.00 7.00 11. 50
3 12.00 8.50 7.50 9.00 9.00
4 10.80 11. 50 9.00 8.20 12.20 
5 9.00 10.00 9.40 4.20 11. 00
6 9.30 11.40 8.80 6.60 11. 70
7 10.40 9.20 9.60 4.60 8.15
8 8.50 10.00 9.00 8.00 11. 30
9 12.00 11.40 10.00 7.00 10.80

10 9.40 9.30 9.00 10.60 9.00 

média 9.98bcd 10.17cd 9.03b 7.04a 10.72d 
máx 12.00 12.00 10.00 10.60 12.60 
m:í.n 8.40 8.40 8.40 4.20 8. 15 

desvio 1. 24 1. 25 1. 25 1. 90 1. 42 
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TABELA 13. Altura total de árvores de�- grandis, doze me 

ses apo>s a desfolha de 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e sem

desfolhamento, no Horto N.S. Aparecida em julho 

de 1986. (metros). 
tratamentos 

arvore 
1/4 2/4 3/4 4/4 test. 

1 15.25 17.10 16.40 15.00 15.90 
2 16.40 17.40 14.30 13.40 15.80 
3 16.60 16.50 14.60 13.10 16.40 
4 16.00 14.30 15.70 11. 50 18.06 
5 16.30 15.95 15.80 16.60 16.40 
6 15.40 16.70 14.30 15.50 17.50 
7 16.55 15.70 15.20 15.20 17.70 
8 14.90 13.58 15.90 13.30 17.70 
9 13.70 16.10 17.00 11.40 17.50 

10 16.50 17.40 14.50 12.00 16.20 

média 15.76b 16.07bc 15.37b 13.7 a 16.91c 
máx 16.60 17.40 17.00 16.60 18.06 
mín 13.70 13.58 14.30 11.40 15.80 

desvio 0.89 1. 20 0.89 1.70 0.80 
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TABELA 14. Variaç�o na altura de Írvores de E. grandis no 

árvore 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

média 
desvio 

f' 

Horto N.S. Aparecida, no per1odo de julho de 

1986 a julho de 1987. (em metros). 

tratamentos 

1/4 2/4 3/4 4/4 test. 

4.75 4.00 2.40 2.50 4.40 
4.40 4. 90 2.30 1. 90 4. 30
5.60 3.00 2.10 1. 10 5.40
4.50 2.30 3.20 1. 50 5.56
3.30 2.95 3.80 2.10 3.40
4.40 4.20 2.80 3.00 4.50
3.55 3.20 4.70 1. 70 4. 70
4.90 2.08 2.40 1. 30 4. 20
3.20 4.10 3.00 1. 40 4.50
3.00 2.40 2.00 1. 00 3.70

4.16a 3.31b 2.87b 1. 75c 4. 46a
0.73 0.94 0.85 0.64 0.66
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TABELA 15. Altura total de árvores de E. grandis doze me 

árvores 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

média 
máx 
mín 

desvio 

ses após a desfolha 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e sem 

desfolhamento, no Horto Mogi Guaçu em fevereiro 

de 1988. Unidade: metros. 

1/4 

16.00 
15.60 
18.30 
17.00 
16.20 
16.90 
17.40 
16.70 
18.70 
17.70 

17.05a 
18.70 
15.60 
0.94 

tratamentos 

2/4 

17.60 
19.00 
17.50 
17.80 
18.30 
18.40 
17.50 
18.30 
18.60 
17.50 

18.05b 
19.00 
17.50 
0.51 

3/4 

17.40 
17.30 
15.60 
16.90 
17.80 
15.60 
17.70 
16.90 
17.80 
17.20 

17.02a 
17.80 
15.60 

0.77 

4/4 

14.70 
15.70 
16.50 
16.20 
12.90 
14.40 
13.10 
16.90 
lfi.90 
18.10 

15.44c 
18. 10 
12.90 

1. 57

test. 

20.20 
19.20 
18.20 
19.20 
17.70 
17.80 
17.30 
17.80 
17.80 
17.40 

18.26d 
20.20 
17.30 
0.90 
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TABELA 16: Incremento na altura de Írvores de E. grandis 
> 

no Horto Mogi Guaçu, no per1odo de fevereiro 

de 1987 a fevereiro de 1988. (metros). 

tratamentos 
árvores 

1/4 2/4 3/4 4/4 test. 

1 6.50 6.10 6.90 4. 20 7.70 
2 5.60 6.50 5.80 5.70 7.70 
3 7.30 6.00 5.60 5.50 7.20 
4 6.50 5.80 6.40 5.70 7.20 
5 5.70 5.80 6.80 2.90 6.20 
6 6.40 5.90 5.10 3.90 6.80 
7 6.40 5.50 6.70 3.60 5.80 
8 5.70 6.80 6.40 5.90 4.30 
9 5.70 5.60 6.80 4.90 5.30 

10 6.20 6.50 6.20 6.10 5.40 

média 6.20a 6.05a 6.27a 4. 84b 6. 36 a 
desvio 0.50 0.40 0.56 1. 05 1. 08
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TABELA 17. Biomassa da copa de Írvores de�. grandis, doze 

meses após a desfolha 1/4, 2/4. 3/4, 4/4 e tes 

temunha, no Horto N.S. Aparecida em julho de 

1986. Unidade: Kg. 

tratamentos 
árvores 

1/4 2/4 3/4 4/4 test. 

1 8.900 18.800 20.500 7.000 8.900 

2 14.500 22.800 5.400 10.500 18.900 

3 12.000 13.500 9.300 4.800 17.100 

4 14.000 17.100 14.000 4.300 29.050 

5 18.200 11. 400 14.000 14.700 18.550 

6 9.750 22.300 6.750 8.150 22.700 

7 10.700 13.100 10.700 10.400 23.500 

8 8.750 9.500 7.650 6.200 21. 600

9 8.200 14.300 13.900 4.800 15.700

10 13.900 15.800 4.600 7.000 18.000

média 11. 890b 15.860c 10.680ab 7.785a 19.400c 

má.x 18.200 22.800 20.500 14.700 29.050 

mín 8.200 9.500 4.600 4.300 8.900 

desvio 3.223 4.419 4.947 3.264 5.352 
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TABELA 18. Biomassa da copa de árvores de�- grandis, doze

árvores 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

média 
máx 
m:í.n 

desvio 

meses após a desfolha 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e tes 

temunha, no Horto Mogi Guaçu em fevereiro de 

1987. Unidade: Kg. 

1/4 

16.100 
13.200 
17.500 
10.800 
10.600 
14.000 
18.500 
13.300 
16.100 
14.500 

14.460b 
18.500 
10.600 

2.497 

tratamentos 

2/4 

12.000 
20.800 
11. 100
16.300
16.100
17.100
16.100
18.300
19.300
13.600

16.070bc 
20.800 
11. 100
2.937

3/4 

12.500 
11. 400
15.000
15.500
12.300
20.100
15.000
16.400
16.400
15.800

15.040bc 
20.100 
11. 400

2.393

4/4 

7.200 
10.600 
12.700 
11. 300

8.500
9.500
5.500

10.500 
11. 900
15.600

10.330a 
15.600 

5.500 

2.721 

test. 

16.000 
18.000 
14.000 
16.200 
21. 500
20.000
14.000
18.500
18.000
15.500

17. 170c
21. 500
14.000

2.347 
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TABELA 19. Biomassa do tronco de árvores de�- grandis, do 

ze meses após a desfolha 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, e 

árvores 

1 
9 
... 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

média 
máx 

mín 
desvio 

testemunha, no Horto N.S. Aparecida em 

de 1986. Unidade: Kg. 

tratamentos 

1/4 2/4 3/4 4/4 

45.600 90.800 103.500 49. 100
87.800 110.000 34.500 38.800
59.300 72.900 51. 800 31. 100
66.400 57.900 66.100 35.200
94.100 56.200 68.500 90.500
63.600 89.900 39.600 47.600
75.500 60.700 49.500 60.500
47.450 40.400 54.400 31. 800
36.200 67.500 94.400 31. 700
99.300 102.600 36.800 36.900

67.525bc 74.890cd 59.910ab 45.320a 
99.300 110.000 103.500 90.500 
36.200 40.400 34.500 31. 100
21. 450 22.530 23.570 18.490

julho 

test. 

52.300 
103.300 
62.000 

122.500 
74.500 

100.000 
116.100 
105.700 

75.800 
92.600 

90.480d 
122.fiOO
52.300
23.360
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TABELA 20. Biomassa do tronco de árvores de E. grandis, do 

ze meses ap�s a desfolha 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, e 

árvores 

1 

2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 

média 
máx 

mín 
desvio 

testemunha, no Horto Mogi Guaçu em 

de 1987. Unidade: Kg. 

tratamentos 

1/4 2/4 3/4 A 4/4 

72.200 64.100 71. 300 43.200 
67.000 117.500 76.100 62.100 

103.700 67.300 66.000 74.700 
90.300 102.500 70.700 64.900 
69.000 82.200 72.300 36.100 
78.900 106.300 86.100 53.100 
88.500 70.000 82.200 34.800 
71. 300 95.300 68.500 65.000 

119.000 104.500 91.600 54.900 
81. 800 78.800 80.300 85.600 

84.170bc 88.85bc 76.511b 57.440a 
119.000 117.500 91.600 85.600 

67.000 64.100 66.000 34.800 
15.868 17.820 7.872 15.560 

fevereiro 

test. 

112.500 
101.500 

80.000 
113.500 
103. fiOO
112.900
74.200 

101.200 
99.500 
77.200 

97.600c 
113.500 
74.200 
14.314 
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, arvores que foram desf� 

lhadas (1/4, 2/4, 3/4, 4/4 da copa) e testemu 

nha (sem desfolhamento), no Horto Mogi Guaçu. Pe 

/ 

r1odo de fevereiro de 1987 a fevereiro de 1988. 
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FIGURA 7. Volume total médio das Írvores desfolhadas (1/4, 

2/4, 3/4 e 4/4 da copa) e testemunha (sem desfo 

lhamento), no mês de julho de 1986. H.N.S. Apar� 

cida. 



VOLUME (m3 ) 

0,10 

/ / / 

0,075 

0,050 

0,025 

/ 
1/4 2./ 4 

/ 

/ / 

1/ V 
3/4 

TRATAM ENTOS 

/ 

4/4 

67 

/ / 

/ 

/ 
TEST 

FIGURA 8. Volume total médio das a�vores desfolhadas (1/4 . 

2/4, 3/4, 4/4 da copa) e testemunha (sem desfo 

lhamento), no m@s de fevereiro de 1987, Horto Mo 

gi Guaçu. 
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FIGURA 9. Volume comercial médio das Írvores desfolhadas 

(1/4, 2/4, 3/4, 4/4 da copa) no m�s de julho 

de 1986, e testemunha (sem desfolhamento). Hor 

to N.S.Aparecida. 
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FIGURA 10. Volume comercial médio das lrvores desfolhadas 

(1/4, 2/4, 3/4, 4/4 da copa) no mês de feve 

reiro de 19i7, e testemunha (sem desfolhamento). 

Horto Mogi Guaçu. 
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FIGURA 11. Médias das alturas total e comercial, CAP e 

Biomassa da copa das arvores desfolhadas (1/ 4 

2/4, 3/4, 4/4 da copa) no mês de julho de 1986, 

e testemunha (sem desfolhamento). Horto 

Aparecida. 

N. S. 
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FIGURA 12. Mldias das alturas total e comercial CAP e bio 

massa da copa no mês de fevereiro de 1987, e 

testemunha (sem desfolhamento), Horto Mogi Guaçu. 
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FIGURA 13. Variação da altura das árvores. doze mese /1' 

apos 

ao desfolhamento parcial, total e testemunha no 

Horto N. S. Aparecida. 
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FIGURA 14. Variação da altura das arvores. doze meses apos 

o desfolhamento parcial, total e testemunha no

Horto Mogi Guaçu� 
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FIGURA 15. Biomassa da copa das árvores. doze meses após 

ao desfolhamento parcial, total e testemunha 

no Horto N.S. Aparecida. 
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FIGURA 16. Biomassa da copa das 
, 

arvores, doze meses 
, 

apos 

ao desfolhamento parcial, total e testemunha no 

Horto Mogi Guaçu. 
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FIGURA 17. Biomassa do tronco produzida por arvores que 

foram desfolhadas (1/4, 2/4. 3/4, 4/4 da copa ) 

em julho de 1986. e sem desfolha (testemunha) 

Horto N.S. Aparecida. 
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FIGURA 18. Biomassa do tronco produzida por arvores que 

foram desfolhadas (1/4, 2/4, 3/4, 4/4 da co 

pa) em fevereiro de 1987. Horto Mogi Guaçu. 
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A 

e 

FIGURA 19. Aspectos dos discos de madeira extraidos, a altu 

ra do DAP. de á'rvores desfolhadas em 1/4 (A) e 

2/4 (B) da copa. no m@s de julho de 1986. Horto 

N.S. Aparecida. A seta indica � anel representa 

tivo do efeito do desfolhamento. 
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FIGURA 20. Aspe'ctos dos discos de madeira extraídos.a altu 

ra do DAP, de {rvores desfolhadas em 3/4 (A) e 

4/4 (B) da copa. no mês de ju�ho de 1936. Horto 

�.S. Aparecida. A seta indica o anel renresenta 

tivo do efeito do desfolhamento. 

A 
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FIGURA 21. Aspe�tos do disco extraido, a altura do peito 

de a"rvores não desfolhada (testemunha). 

N.S. Aparecida. 

Horto 
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A 

FIGURA 22. Aspéctos dos discos de madeira extraídos. a altu 

ra do DAP. de Írvores desfolhadas em 1 J (A) e 

2/� (B) da copa. no m�s de fevereiro de 193�.Hor 

to Mogi Guaçu. 
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8 

FIGURA 23. Asplctos dos discos de madeira extraídos. a altu 

ra do DAP.. de árvores desfolhadas em 3/ 4 (A) e

4/4 (B) da copa, no mês de fevereiro de 1987.Hor 

to Mogi Guaçu. 
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FIGUR.A. 24. Aspe
..,

ctos do disco de madeira extraido. a altura 

do DAP, de árvore nao desfolhada. Horto 

Gua,:u. 

:fogi



5. CONCLUSAO

Foi poss{vel, com os resultados dos experime� 

tris, observar que a redução da Írea fotossintetizante afe 

tou diretamente a produtividade primária das árvores de 

Eu�alyptus grandis com aproximadamente 2 anos de idade. Os 

efeitos são diversos. Para a estação seca, observou-se que 

quanto maior a área desfolhada, maiores foram as perdas 

de incremento; havendo redução tanto no crescimento radial 

ou na altura. Ficou evidenciado, também, que árvores des 

folhadas em 2/4 de sua copa apresentaram, quando 

das a testemunha, reduções médias inferiores aos 

tratamentris. excessão feita a variaçio na altura. 

compar� 

outros 

Estas 

a"rvores apresentaram" no período de um ano. o crescimento 

em altura menor que aquelas desfolhadas em 1/4 da copa. 

Para as árvores desfolhadas na estação chuvosa, 

também houve perda na produtividade primária. Como a rep� 

sição foliar foi mais _,ápida, mesmo não havendo recomp� 

sição total da copa, os efeitos foram mais amenos que no 



85 
caso anterior. A redução do crescimento em diãmetro, foi 

proporcional a quantidade de folhas retiradas. sendo que 

as árvores que tiveram 2/4 e 3/4 (45,14 e 58,58%) da copa 

removida, não apresentaram diferenças significativas. O 

crescimento em altuia, em um ano. quando comparadas a tes 

temunha, foi menor em árvores desfolhadas em 4/4 da co 

pa. 

Apos análise dos parametros observados nas ar 

vores desfolhadas em 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 da sua copa (21 ,81, 

49.06, 64,31 e 100,00%) para estação seca, mfs de julho, e 

16,g3, 45.14, 58,58 e 100,00% para estação chuvosa, mÊs de 

fevereiro, respectivamente, e comparação com a testemunha 

(sem desfolhamento) conclui-se que: 

1. O incremento anual sofreu redução de 17,84, 18,87, 37,87

e-78,9Sf nara estação seca e de 6,90, 29,54, 32,47 e 

53,33% para a estação chuvosa. 

2. O volume total de madeira (tronco) produzida por hecta

re, at� o momento do corte, apresentou reduçio de 28,00,

17,g3, 35 ,30 e 51 ,91% para a estaç�o seca, e 15,23

15,06, 27.63 e 45,94% para a estaçio chuvosa.

3. O volume comercial de madeira produzida por hectare foi

,.,

reduzido em 40,00, 23,54, 47,03 e 66,04% para a estaçao

seca e 21,52. 18,37, 28,65 e 50,62% para a estação chu

vc.:;a.
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4. A altura comercial foi reduzida em 31,92, 20,09, 39,09

e 56,79% para estação seca, e 6,95, 5,18. 15,80 e 

34,36% para a estação chuvosa.

5. A altura total da a"rvore foi reduzida em 6,86, 5,03

9,16 e 19,03 para a estaçÍo seca, e 6,63, 1,15, 6,79 e

15,44 para a estação chuvosa.

6. O crescimento em altura, medido atraves da . ,., 

variaçao 

7. 

8. 

anual, foi :reduzido em 6,73, 25,78, 35,65 e 60,76% para 

a estação seca, e ·2,s2, 4,87, 1,41 e 23,90% para a esta 

ção chuvosa. 

A biomassa da 

e 59,87% para 

39,84% :gara 

A biomassa 
. •· 

a 

do 

copa foi reduzida em 38, 71, 18,23, 44,95 

a estação seca, e 15,78, 6, 41, 12,40 e 

,.; estaçao chuvosa. 

tronco teve redução de 25,37, 17,23 

33,79 e 49,91% para a estação s eca e 13,76, 8,96, 21,61

e 41,14% para a estação chuvosa.
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APÊNDICE 1. �Úmero de folhas retiradas, por tratamento (1/4 

2/4, 3/4, 4/4), de 20 árvores de�- grandis no 

Horto N.S. Aparecida em julho de 1986. 

tratamentos 
árvores 

1/4 2/4 3/4 4/4 

1 1859.00 5204.00 9533.00 7851. 00 
2 814.00 3022.00 4866.00 9512.00 
3 2393.00 2701.00 2566.00 10558.00 
4 531. 00 5462.00 5398.00 3352.00 
5 2769.00 2649.00 4340.00 11975.00 
6 1187.00 3143.00 4091. 00 7552.00 
7 2545.00 3988.00 5632.00 8557.00 
8 983.00 2971. 00 3224.00 4756.00 
9 1192.00 3515.00 3470.00 8470.00 

10 1586.00 1853.00 3787.00 8382.00 
11 1376.00 4031. 00 4822.00 8540.00 
12 1742.00 3300.00 4554.00 6337.00 
13 1253.00 3164.00 3370.00 6395.00 
14 1367.00 4703.00 2524.00 5772.00 
15 1104.00 4384.00 7904.00 10323.00 
16 1027.00 2380.00 5221. 00 5133.00 
17 1413.00 3764.00 4000.00 7882.00 
18 2597.00 5230.00 5134.00 5660.00 
19 773.00 2484.00 2447.00 5668.00 
20 2085.00 4978.00 3930.00 

média 1529.80 3576.21 4593.05 7330.25 
máx 2769.00 5462.00 9533.00 11975.00 
m:ín 531. 00 1853.00 2447.00 3352.00 
desvio 670.94 1070.74 1779.53 2361. 64 



APENDICE 

árvores 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

média 
máx 
m:í.n 

desvio 

93 

,, 
,. 2. Area media das folhas retiradas. por tratamento

(1/4, 2/4, 3/4, 4/4), de árvores de�. grandis

no Hortó N.S. Aparecida em julho de 1986. Unida

de: centimetros quadrados.

tratamentos 

1/4 2/4 3/4 4/4 

35.34 34.69 38.77 44.39 
56.71 44.73 39.10 33.70 
53.85 53.92 49.76 39.47 
59.59 45.36 38.01 50.72 
39.17 36.79 47. 19 31. 19
41.58 45.20 51. 51 37.26
37.91 53.64 37.88 40.80
42.98 46.84 45.85 52.23
44.82 47.89 47.79 40. 18
38.92 35.06 43.01 61. 14
47.16 36.91 49.36 40.06
47.19 37.94 48.13 47.72
49.90 43.05 49.37 35.32
36.42 39.63 39.06 39.10
41. 34 38.50 37.72 47.40
35.44 50.86 33.58 50.17
58.17 41. 11 48.67 37.70
43.21 39.99 44.72 46.30
56.48 39.43 41. 30 43.80
41. 17 52.01 44.46

45.36 42.71 44.13 43.15 
59.59 53.92 52.01 61. 14
35.34 34.69 33.58 31. 19

7.71 5.78 5.40 6.98 
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APÊNDICE 3. Área foliar retirada, por tratamento (1/4, 2/4, 

3/4, 4/4), de cfrvores de 1ª_. grandis no Horto N. 

S. Aparecida em julho de 1986. Unidade: centi

metros quadrados. 

tratamentos 
árvores 

1/4 2/4 3/4 4/4 

1 65697.06 180526.76 369594.41 348505.89 
2 46161. 94 135174.06 190260.60 320055.44 
3 128863.05 145637.92 127684.16 416724.26 
4 31642.29 247756.32 205177.98 170013.44 
5 108461. 73 97456.71 204804.60 373500.25 
6 49355.46 142063.60 210727.41 281387.52 
7 96480.95 213916.32 213340. 16 349125.60 
8 42249.34 139161. 64 147820.40 248405.88 
9 53425.44 168333.35 165831. 30 340324.60 

10 61727.12 64966.18 162878.87 512475.48 
11 64892.16 148784.21 238013.92 342112.40 
12 82204.98 125202.00 219184.02 302401.64 
13 62524.70 136210.20 166376.90 225871. 40 
14 49786.14 186379.89 98587.44 225685.20 
15 45639.36 168784.00 298138.88 489310.20 
16 36396.88 121046.80 175321. 18 257522.61 
17 82194.21 154738.04 194680.00 297151. 40 
18 112216.37 209147.70 229592.48 262058.00 
19 43659.04 97944.12 101061. 10 248258.40 
20 85839.45 258905.78 174727.80 

média 67470.88 151748.93 198899.07 309280.87 
mé.x 128863.05 247756.32 369594.41 512475.48 
mín 31642.29 64966.18 98587.44 170013.44 

desvio 26788.81 42805.69 62171.04 f/4106. 01 
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APÊNDICE 4. Número de folhas retiradas, por tratamento (1/4, 

2/4, 3/4, 4/4), de 20 Írvores deª· grandis no 

Horto Mogi Guaçu em fevereiro de 1987. 

tratamentos 
arvores 

1/4 2/4 3/4 4/4 

1 3023.00 3912.00 5115.00 11030.00 

2 2304.00 4717.00 3205.00 78000.00 

3 759.00 4457.00 7819.00 11785.00 

4 1976.00 3310.00 7700.00 12945.00 

5 1632.00 5544.00 8326.00 13877.00 

6 1840.00 3010.00 3869.00 14500.00 

7 933.00 3992.00 5853.00 12478.00 

8 1416.00 4838.00 4426.00 10812.00 

9 837.00 4057.00 7100.00 12040.00 

10 1729.00 6535.00 7232.00 9682.00 

11 2131. 00 7800.00 4336.00 9229.00 

12 330.00 5450.00 6600.00 5700.00 

13 1905.00 4378.00 11312.00 7900.00 

14 1603.00 4753.00 9300.00 8440.00 

15 1730.00 4800.00 8487.00 9648.00 

16 1655.00 7440.00 5260.00 5905.00 

17 1836.00 7250.00 5700.00 12570.00 

18 1201.00 2620.00 4648.00 9300.00 

19 1246.00 5189.00 5740.00 9986.00 

20 1880.00 6360.00 4715.00 

média 1648.30 5020.60 6337.15 10296.57 

máx 3023.00 7800.00 11312.00 14500.00 
✓ 

759.00 2620.00 3205.00 5700.00 m1n 
desvio 516.96 1415.03 2003.80 2431. 86 
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A ; 

me
>

é:.ia APENDICE s . Are:a de 10 folhas retiradas, por tratamen 

to (1/4, 2/ 4, 3/4, 4/ 4) de , de E.arvores gran 

dis no -- Horto Mogi Guaçu em fevereiro de 1987. 

Unidade: 
/ ·  

centimetros quadrados. 

tratamentos 

árvores 

1/4 2/4 3/4 4/4 

1 26.47 35.88 43.22 33.93 
2 42.20 34. 60 33.17 45.62 
3 29.26 34.03 24.16 40.22 
4 34.76 32.84 38.47 33.09 
5 34.83 28.25 34.57 35.33 
6 46. 10 53.06 40.26 27.97 
7 47.93 51. 47 42.37 30.29 
8 38.13 36.83 34.53 36.75 
9 43.34 35.72 37.46 39.34 

10 35.66 28.45 30.75 43.28 
11 29.39 27.87 34. 21 43.28 
12 27.81 31.13 41. 40 48.87 
13 58.28 38.37 30.33 41. 77
14 35.08 38.86 30.01 46.53
15 42.18 30.55 32.15 39.55
16 39.36 32.01 36.08 36.81
17 41. 22 23.18 36.39 19.96
18 39.79 42.62 41. 60 35.41
19 49.14 36.36 34.91 34.65
20 39.09 30.99 48.67

média 39.00 35.15 36.23 37.50 
máx 58.28 53.06 48.67 48.87 
mín 26.47 23.18 24.16 19.96 

desvio 7.68 7.18 5.50 6.79 
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APÊNDICE 6. Área foliar retirada por tratamento (1/4. 2/4, 

3/4, 4/4), de irvores de E. grandis no .Ilorto 

Mogi Guaçu, em fevereiro de 1987. Unidade: cen 
J timetros quadrados. 

tratamento 
árvores 

1/4 2/4 3/4 4/4 

1 80018.81 140362.56 221070.30 374519.34 
2 97228.80 163208.20 106309.85 355836.00 
3 22208.34 151671.71 188907.04 473992.70 
4 68685.76 108700.40 296219.00 428350.05 
5 56842.56 156618.00 287829.82 490274.41 
6 84824.00 159710.50 155765.94 405565.00 
7 44718.69 205468.24 247991.61 377958.62 
8 53992.08 178183.50 152829.78 397341.00 
9 36275.58 144916.04 265966.00 473653.60 

10 61656.14 185920.75 222384.00 419036.96 
11 62630.09 217386.00 148334.56 399431.12 
12 36987.30 169658.50 273240.00 278559.00 
13 111023.40 167983.86 243092.00 329983.00 
14 56233.24 184701.50 279093.00 392713.20 
15 72871.40 146640.00 272857.05 381578.40 
16 65140.80 238154.40 199780.80 217363.05 
17 75679.92 168055.00 207423.00 250897.20 
18 47787.79 111664.40 193356.80 329313.00 
19 61228.44 188672.04 200383.40 346014.90 
20 73489.20 197096.40 229479.05 

média 
máx 
�n 

desvio 

63476. 11 169238.60 219615.65 374862.13 
111023.40 238154.40 296219.00 490274.41 
22208.34 108700.40 106309.85 217363.05 
20536.27 31341.04 51176.95 70664.00 
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APgNDICE 7. Medidas iniciais da altura (metros) e CAP (ce� 

timetros) das árvores submetidas a desfolha 

mentos parciais, totais e testemunha no Horto 

N.S. Aparecida, em julho de 1986. 
árv. 1/4 2/4 3/4 4/4 test. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Alt. CAP Alt. CAP Alt. CAP Alt. CAP Alt. CAP 

10.5 22.0 13.0 
10.5 22.0 11.5 

29.0 14.0 34.5 
31. O

22.5 
29.5 
24.5 
27.5 
28.5 

12.0 29.2 11.0 26.5 
11.0 24.0 12.5 30.5 
14.5 35.5 10.5 24.5 
12.0 28.5 13.5 28.0 
11.5 29.0 13.5 30.0 
13.0 30.0 12.0 29.5 
11.0 26.5 12.5 33.0 
12.0 23.5 13.0 26.5 
13.0 28.0 12.5 30.5 
13.5 33.5 10.0 23.5 
12.0 29.0 10.0 22.0 
10.0 23.2 12.0 
10.5 25.0 12.5 29.5 
10.5 22.0 12.0 28.5 
12.0 24.3 11.5 25.0 
13.5 33.5 12.0 28.5 
10.5 15.0 34.5 
11.0 13.0 26.5 

12.0 
9.5 

15.5 
12.0 
12.0 
13.5 
12.5 
13.5 
12.5 27.0 
12.5 30.0 
12.0·26.5 
11. 5 22. 5
11. 5 22. 5
10.5 25.5
13.5 27.5
13.5 28.0
14.0 32.0 
12.5 25.5
13.5 32.0 

12.5 30.0 11.5 25.0 
11.5 28.0 11.5 34.0 
12.5 31.0 11.0 27.5 
10.5 20.5 12.5 35.0 
11.5 25.5 12.5 32.5 
12.0 27.5 12.5 29.5 
14.0 32.5 12.0 25.5 
10.0 28.0 11.5 24.5 
13.5 30.0 12.0 29.0 
14.5 34.0 11.5 25.5 
12.5 31.0 13.0 29.5 
11.5 29.0 10.5 19.5 
12.5 13.0 30.5 
12.5 27.0 10.5 19.0 
13.5 31.5 13.0 34.0 
12.0 24.5 11.5 21.0 
12.5 25.0 13.5 31.5 
10.0 28.0 13.0 30.0 
11.0 25.0 12.5 30.0 
11.0 22.0 10.5 24.5 

média 11. 7 2 7 . 4 
d esv. 1. 3 4. 4 

1,-; ,;
L. . L. 

1. 2

28. 1 12.6 27.6 12.1 27.9 12.0 27.5
3.2 1.3 3.5 1.2 3.5 0.9 4.7 
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APÊNDICE 8. Medidas iniciais da altura (metros) e CAP (ce� 

timetros) das árvores submetidas a desfolhame� 

tos parciais e totais, e testemunha, no Horto 

Mogi Guaçu, em fevereiro de 1987. 
1/4 2/4 3/4 4/4 test. 

Arv. Alt. CAP Alt. CAP Alt. CAP Alt. CAP Alt CAP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

9.5 
10.0 
11. O
10.0
11. O

11. 5
11. 5

11.0 
10.5 
10.5 
10.5 
10.5 
11. O
11. O
10.5
11. O
13.0 

11. 5

11. 5

11. O

26.0 
24.0 
24.0 
30.0 
29.5 
32.0 
26.0 
32.5 
24.5 
28.0 
27.0 
23.5 
27.5 
26.5 
25.5 
26.0 
33.0 

29.0 
32.0 
30.0 

11. O
12.0
11. 5

10.5 
12.5 
12.0 
11. 5
12.0
12.5
10.5
11. O
12.5 
12.0 
11. O

12.0 
13.0 

11. 5

12.0 
13.0 
11. O

28.5 
30.5 
25.0 
24.5 
31. 5

28.0 
27.0 
30.5 
27.0 
29.5 
28.0 
31. O
25.0
27.0
29.0
30.0
33.5
27.0
31. O
29.5

10.5 29.0 
10.5 24.5 
11. O 29. O
11.5 28.5
10.0 29.0
12.0 32.0 

10.5 29.0 
10.5 26.5 
10.0 29.0 
11.0 29.0 
10.0 30.0 

11.5 30.5 11.0 29.0 
10.5 27.0 10.5 27.0 
11.0 28.5 10.0 27.5 
11.0 26.0 11.5 28.5 
9.5 22.0 10.0 26.5 

10.0 25.0 10.5 26.5 
10.5 28.0 10.5 25.5 
11.0 28.0 9.5 23.0 
11.0 29.5 11.0 27.5 
10.0 23.5 11.0 26.5 
10.5 26.0 10.5 23.5 
10.0 24.0 11.0 25.5 
11.0 28.0 12.0 31.0 
11.0 27.0 11.0 28.0 

11. 5

12.5 
11. 5

11. O

12.0 
12.0 
10.5 
10.0 
12.0 
11. 5

10.5 
10.0 
11.0 
11. 5

11. O
11. O
11. 5

10.5 
10.5 
10.0 

27.5 
29.5 
29.0 
26.0 
32.0 
28.5 
25.0 
23.0 
33.0 
30.5 
27.5 
24.5 
29.5 
26.5 
27.5 
28.5 
29.5 
29.0 
27.5 
25.5 

média 10.9 27.8 11.7 28.6 10.7 27.3 10.6 27.3 11.1 27.5 
desv. 0.7 3.0 0.7 3.4 0.6 2.5 0.6 2.0 0.7 2.5 




